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Artikel 1

Definities

(1)

Tenzij anders bepaald, wordt de betekenis van de in dit reglement gebruikte termen bepaald door artikel 1 van Deel I
van het pensioenreglement van Pensioenfonds PGB (‘Basisregeling’).

(2)

Waar in het voorliggende reglement ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat moet in voorkomende gevallen worden gelezen: ‘zij’ of
‘haar’.

Artikel 2

Verzekering, aanvang en einde

(1)

Het in dit reglement bepaalde is uitsluitend van toepassing indien de werkgever, ter aanvulling op de bij PGB
ondergebrachte basispensioenregeling, voor zijn werknemers een collectieve Anw Plus verzekering heeft afgesloten.
Hierop zijn de in dit reglement opgenomen voorwaarden van toepassing. Dit reglement vormt een aanvulling op het
pensioenreglement van de werkgever en is daarmee onlosmakelijk verbonden.

(2)

De werknemer is automatisch verzekerd vanaf de dag waarop hij in dienst is getreden bij de werkgever. Voor zijn
acceptatie worden geen medische waarborgen gevraagd.

(3)

De verzekering van de werknemer eindigt op de dag van zijn uitdiensttreding bij de werkgever, met dien verstande
dat de verzekering van de werknemer in elk geval eindigt op de dag waarop de collectieve verzekeringsovereenkomst
tussen de werkgever en Pensioenfonds PGB afloopt.

(4)

De collectieve Anw Plus verzekering kwalificeert als een nabestaandenoverbruggingspensioen in de zin van artikel 18f
van de Wet op de loonbelasting. Het door de werkgever verzekerde bedrag overstijgt daarom nooit het fiscale
maximum zoals bedoeld in Bijlage I van het pensioenreglement van Pensioenfonds PGB. Het door de werkgever
verzekerde bedrag wordt vermeld in het pensioenreglement van de werkgever.

(5)

Indien een deelnemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is in de zin van de bepalingen van het Pensioenreglement PGB,
uitdienst treedt bij werkgever én in aanmerking komt voor toekenning van premievrije pensioenopbouw, op grond
van artikel 4 van het Pensioenreglement PGB of artikel 7 van het Pensioenreglement Premieovereenkomst PGB, dan
geldt dat de gehele premie van deze collectieve Anw Plus verzekering voor rekening komt van het fonds. De premie
betaling door het fonds eindigt op het moment dat de deelnemer niet langer in aanmerking komt voor premievrije
opbouw, op grond van artikel 4 van het Pensioenreglement Uitkeringsovereenkomst PGB of artikel 7 van het
Pensioenreglement Premieovereenkomst PGB.

Artikel 3

Begunstigde

De verzekering komt tot uitkering wanneer de verzekerde werknemer overlijdt. Begunstigde van de verzekering is de
partner van de overleden werknemer.
Artikel 4

Uitkering

(1)

De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de verzekerde is overleden. De uitkering
eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden van de begunstigde partner, maar in elk
geval op de AOW-gerechtigde leeftijd van de begunstigde partner.

(2)

De uitkeringshoogte is gelijk aan het door de werkgever verzekerde bedrag zoals bedoeld in artikel 2 lid 4,
onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

(3)

Met inachtneming van het fiscale maximum zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 is op een ingegane uitkering het bepaalde
in artikel 13 (Toeslagverlening) en in artikel 32 (Korting en wijziging in de pensioenaanspraken en –rechten) van Deel I
van het pensioenreglement van Pensioenfonds PGB (‘Basisregeling’) van toepassing.

(4)

De uitkeringen vinden plaats in maandelijkse termijnen. Hierop worden de wettelijke inhoudingen toegepast.
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Artikel 5

Inlichtingen

Werkgever en werknemer zijn gehouden het fonds, gevraagd en ongevraagd, al die inlichtingen te verstrekken die voor een
goede uitvoering van dit reglement van belang zijn.
Artikel 6

Slotbepaling

Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Reglement Anw Plus collectief’ en treedt in werking op 1 januari 2021.
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