Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl

Afstandsverklaring
Bijzonder partnerpensioen
Met dit formulier kunt u
afstand doen van bijzonder
partnerpensioen

Met dit formulier kunt u verklaren dat u afstand doet van het bijzonder partnerpensioen, zoals
bedoeld in artikel 57 van de Pensioenwet.

Voor wie is dit formulier?

Bent u (ex-)deelnemer bij PME of krijgt u een PME-pensioen, dan kunnen u en uw ex-partner
samen verklaren dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen.

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u veel informatie: www.metalektropensioen.nl. U kunt ons ook een
mail sturen via het contactformulier: www.metalektropensioen.nl/contact.
Bel onze Servicedesk. Het telefoonnummer is 088 - 007 98 00.
Neem contact op met de pensioenconsulent.
U vindt de contactgegevens op www.metalektropensioen.nl/contact.

Let op!

Vul het formulier volledig en juist in. Zorg dat u en uw ex-partner beiden het formulier op de
juiste plek ondertekenen. De (ex)-deelnemer/gepensioneerde is degene die pensioen opbouwt
of heeft opgebouwd bij PME. Geef altijd aan of er volledig of gedeeltelijk afstand wordt gedaan
van het bijzonder partnerpensioen. Vergeet niet om een kopie van het identiteitsbewijs van de
ex-partner mee te sturen. Zonder deze gegevens nemen wij het formulier niet in behandeling.

1. Uw persoonsgegevens

Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)

2. 	Gegevens van uw
ex-partner

Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Verklaren hiermee dat laatstgenoemde afstand doet van
 100%
 Een lager percentage namelijk:
%
	Van zijn haar aanspraak op bijzonder partnerpensioen, zoals bedoeld in artikel A.III.5.1
onder d. van het Pensioenreglement van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME).
	Datum waarop het huwelijk/geregistreerd partnerschap/de gezamenlijke huishouding is
beëindigd:

Let op!

Is de (ex-)deelnemer al met pensioen bij PME en doet u afstand van uw bijzonder partnerpensioen?
Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen aan PME. Een eventuele nieuwe partner van de
(ex-)deelnemer kan hier dan geen aanspraak op maken.
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Ondertekening

Heeft u alle vragen ingevuld? Zet uw handtekening op de vereiste plaats en stuur het formulier
op. Vergeet niet uw ex-partner te laten tekenen.
Handtekening (ex-)deelnemer/gepensioneerde:

Datum

Plaats

Handtekening ex-partner:

Datum

Plaats

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw ex-partner mee.
U kunt de burgerservicenummers en de foto’s onzichtbaar maken
Wat moet u doen?

Stuur dit formulier en alle bijlagen volledig ingevuld en ondertekend naar ons op. Gebruik hiervoor onderstaand adres of mail naar servicedesk@metalektropensioen.nl.
Pensioenfonds van de Metalektro
Antwoordnummer 91062
2509 VC Den Haag
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