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AANMELDEN VAN UW PARTNER
Met dit formulier meldt u uw partner bij ons aan. Zo regelt u dat uw partner pensioen van ons krijgt als u overlijdt.

Wat doe ik met dit formulier?
1. Vul dit formulier helemaal in.
2. Zet uw handtekening op het formulier.
3. Scan dit formulier en mail het naar
: ks@pensioenfondspgb.nl
Of via de post naar
: Pensioenfonds PGB
Afdeling Klantenservice
Postbus 2311
1180 EH Amstelveen

Dit zijn mijn gegevens
Achternaam en voorletters

:

Geboortedatum

:

Relatienummer

:

Dit zijn de gegevens van mijn partner
Achternaam en voorletters
:
Geboortedatum

:

Mijn partner en ik voldoen aan deze voorwaarden
- Wij zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap.
of als u en uw partner (ongehuwd) samenwonen:
- Wij hebben een gemeenschappelijke huishouding
- Wij wonen samen op 1 adres en zijn allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
- Wij zijn allebei niet getrouwd met een ander en hebben ook geen geregistreerd partnerschap.
- Wij zijn niet: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter/-zoon.
Mijn partner en ik bevestigen dat wij voldoen aan de voorwaarden
Dat doen wij door allebei onze handtekening te zetten.
Plaats en datum:

Mijn handtekening:

De handtekening van mijn partner:

BELANGRIJK OM TE WETEN
Als u uw partner bij ons aanmeldt, is het belangrijk dat u weet wat dit betekent voor uw pensioen. Maar ook dat u
weet wat u zelf kunt doen.
U kunt ervoor kiezen om wat extra’s te regelen voor uw partner
U heeft bij ons een persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Daar ziet u hoeveel pensioen uw partner van ons
krijgt als u overlijdt. Als u dit bedrag te laag vindt, dan kunt u misschien wat extra’s regelen voor uw partner:
U kunt extra partnerpensioen opbouwen als u minder dan 70% partnerpensioen opbouwt.
U kunt extra Anw-pensioen verzekeren voor uw partner. Uw partner krijgt dit tijdelijke pensioen totdat zijn of
haar AOW ingaat. Dit pensioen komt bovenop het partnerpensioen.
U hoeft het niet aan ons door te geven als u trouwt of uw partnerschap registreert
Als u in Nederland trouwt of uw partnerschap registreert, dan krijgen wij dat automatisch door van uw gemeente.
Let op: Woont u in het buitenland? Dan geeft u het wél aan ons door als u trouwt of uw partnerschap registreert.
U hoeft het niet aan ons door te geven als uw partner overlijdt
Als uw partner overlijdt, dan krijgen wij dat automatisch door van uw gemeente.
Let op: Woont u in het buitenland? Dan geeft u het overlijden van uw partner wél aan ons door.
U geeft het aan ons door als u en uw partner uit elkaar gaan
Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. Deze verandering heeft namelijk
invloed op uw pensioen.
Uw partner houdt het partnerpensioen als u uit elkaar gaat
Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan houdt uw partner het partnerpensioen. Hij of zij krijgt dit van ons als u
overlijdt. Het gaat dan om het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar ging.

