Een nieuwe baan, u komt bij PME
Heeft u een nieuwe baan in de Metalektro? En zit uw nieuwe werkgever bij PME? Welkom. Dan bouwt u vanaf nu
pensioen op bij PME. Voor uzelf en uw nabestaanden. Binnen drie maanden na de start van uw nieuwe baan
ontvangt u onze welkomstbrief en extra uitleg over onze pensioenregeling. Heeft u bij uw vorige werkgever opgebouwd? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar PME. Dit heet waardeoverdracht.

Wat u moet doen
Er zijn twee dingen die op dit moment belangrijk zijn om over na te denken. Waardeoverdracht en een verzekering
voor een extra pensioen voor uw partner, Anw-hiaatpensioen.
Waardeoverdracht
Wilt u uw pensioen meenemen
naar PME?
Ja

U hoeft niets te doen.
Nee

Vraag waardeoverdracht aan
via Mijn PME. Of download het
aanvraagformulier op
www.metalektropensioen.nl en
stuur dit ingevuld en ondertekend naar ons terug. Dit kan
per post of per mail.
Anw-hiaatpensioen
Heeft u een partner?
Ja
Wilt u voor uw partner een
verzekering afsluiten voor extra
partnerpensioen als u overlijdt?

U hoeft niets te doen.
Nee

U hoeft niets te doen.
Nee

Ja
Dit heet Anw-hiaatpensioen. Vraag het binnen drie maanden aan.
Uw ingangsdatum is dan de datum van indiensttreding. Vraagt u
Anw-hiaatpensioen aan na drie maanden, dan is de ingangsdatum
van deze verzekering de ontvangstdatum van de offerte.
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Goed om te weten
Waardeoverdracht
• Kiest u voor waardeoverdracht? Bij waardeoverdracht is uw gehele pensioen bij PME ondergebracht. Waardeoverdracht is alleen mogelijk als u bij een andere werkgever gaat werken en daardoor bij een ander pensioenfonds
pensioen gaat opbouwen. Als u bij dezelfde werkgever blijft werken, kan het zijn dat uw werkgever heeft besloten
de pensioenopbouw van alle werknemers bij PME onder te brengen. Dan is er sprake van een collectieve overdracht. Informeer hiernaar bij uw werkgever. U krijgt alle informatie over uw pensioen en uw uitkering van PME.
Bij eventueel te nemen financiële maatregelen (zoals een mogelijke verlaging van uw pensioen) heeft dit gevolgen
voor het gehele pensioen dat u bij ons fonds heeft staan. Dus ook voor het pensioen dat u naar ons heeft overgedragen. Dit kan nadelig voor u zijn. Wees u zich hiervan bewust. Bekijk ook onze veelgestelde vragen voor aanvullende informatie.
• Wanneer u waardeoverdracht aanvraagt, krijgt u van ons een vrijblijvend voorstel. Op basis van dit voorstel maakt
u uw keuze. Laat u goed voorlichten voordat u een keuze maakt.
• Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk. Dat kan alleen als de dekkingsgraad van uw oude pensioenfonds en van PME
100% of hoger is. Meer informatie over de dekkingsgraad leest u op www.metalektropensioen.nl/dekkingsgraad.
• Bent u geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1972? En was uw vorige werkgever aangesloten bij PMT?
Of was uw werkgever wel een werkgever in de Metalektro maar niet aangesloten bij PME? Dan heeft u mogelijk
uitzicht op een Voorwaardelijk extra pensioen (VEP). Bekijk de voorwaarden op onze website.
Anw-hiaatpensioen
• Vraag Anw-hiaatpensioen binnen drie maanden aan nadat u uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring bij
de notaris heeft afgesloten. Uw ingangsdatum is dan de datum van indiensttreding, samenwonen, trouwen of
geregistreerd partnerschap. Vraagt u Anw-hiaatpensioen aan na drie maanden, dan is de ingangsdatum van deze
verzekering de ontvangstdatum van de offerte.
• De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, de leeftijd van uw partner en het bedrag dat u wilt verzekeren.
Kijk voor meer informatie op www.metalektropensioen.nl/anwhiaatpensioen. Bereken de premie voor Anw-hiaatpensioen via de rekenmodule op onze website.
• Uw werkgever betaalt de premie voor Anw-hiaatpensioen en mag (een deel van) de premie inhouden op uw salaris.
U ziet de hoogte van de premie op uw loonstrook.
• Uw partner ontvangt Anw-hiaatpensioen na uw overlijden totdat hij/zij de AOW-leeftijd bereikt.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.metalektropensioen.nl
 via het contactformulier op www.metalektropensioen.nl/contact
(
088 - 007 98 00

