Trouwen of
samenwonen
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Wat betekent dit
voor uw pensioen?

Vragen?

Bel ons gerust!

En wat moet u doen?

020 541 82 00

Trouwt u in Nederland?
Of laat u uw partnerschap registeren? Dan geeft uw gemeente dat aan ons
door. U hoeft dan niets te doen. Uw partner heeft dan automatisch recht op
partnerpensioen.
Trouwt u in het buitenland?
Dan stuurt u ons een kopie van uw trouwboekje om uw partner bij ons aan te
melden.

Gaat u samenwonen?
Dan is het belangrijk dat u zelf uw partner bij ons aanmeldt. Want alleen dan
krijgt uw partner pensioen van ons als u overlijdt.
Meld uw partner bij ons aan!
U kunt aan uw werkgever om een formulier vragen waarmee u uw partner kunt
aanmelden. U vindt het formulier ook op mijnpgbpensioen.nl onder de knop
‘Woont u samen?’ en op pensioenfondspgb.nl/aanmelden-partner. Leest u dit
formulier goed door en stuur het ingevuld naar ons terug.

Goed om te weten: uw partner krijgt pensioen als u overlijdt
Naast pensioen voor uzelf heeft u ook een pensioen voor uw partner: het
partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Hoeveel
pensioen uw partner van ons krijgt als u overlijdt hangt af van uw situatie.
l U overlijdt als u nog voor uw huidige werkgever werkt. Uw partner krijgt
70% van uw eigen pensioen dat u tot uw pensioendatum had kunnen
opbouwen.

Lees verder volgende pagina.

20150-19 (VDI)

Pensioenfonds PGB | Zwaansvliet 3 | 1081 AP Amsterdam | Postbus 7855 | 1008 CA Amsterdam
020 541 82 00 | ks@pensioenfondspgb.nl | www.pensioenfondspgb.nl

VDI

Wat verder goed is om te weten…
l Uw gemeente geeft het aan ons
door als u overlijdt. Als er recht
is partner- en/of wezenpensioen
krijgen uw partner en/of kinderen
automatisch bericht van ons.
l Woont u in het buitenland? Dan
moeten uw nabestaanden zelf een
kopie van uw overlijdensakte naar
ons sturen.
l Uw hoeft de geboorte of adoptie
van uw kind niet aan ons door te
geven.

l U overlijdt als u niet meer in de verf- en drukinktindustrie werkt omdat u van werkgever verandert of met pensioen bent. Uw
partner krijgt 70% van uw eigen pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd.
l U heeft ook pensioen voor uw kinderen: het wezenpensioen. Uw kinderen
krijgen dit pensioen als u overlijdt.

Iets extra’s regelen voor uw partner?
Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Dit is het partnerpensioen van de
overheid. Het is bedoeld voor uw partner als u overlijdt. Helaas hebben maar
weinig mensen hier recht op. Dat komt omdat er maar weinig mensen aan de
voorwaarden voldoen. Daarom kunt u bij ons Anw-Pluspensioen verzekeren.
Uw partner krijgt dit Anw-Pluspensioen dan als:
l u overlijdt als u nog bij uw huidige werkgever werkt, én;
l uw partner nog géén recht heeft op AOW.
Dit pensioen komt bovenop het partnerpensioen van uw partner. Het AnwPluspensioen stopt op het moment dat uw partner AOW krijgt.
Op mijnpgbpensioen.nl ziet u hoeveel pensioen uw partner kan krijgen als
u overlijdt. En berekenen wat het betekent voor uw pensioen als u iets extra’s
doet.

Partnerpensioen? Hoe zit dat eigenlijk?
Bekijk ons filmpje over partnerpensioen als u meer wilt weten. Dan leggen
we u in nog geen 2 minuten uit wat we doen voor uw partnerpensioen!
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U vindt het filmpje op pensioenfondspgb.nl/partnerpensioen.

Stel ons gerust uw vragen
Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Of wilt u meer informatie
over onze aanvullende regelingen?
Wij helpen u graag!
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