Trouwen, geregistreerd partnerschap of
samenwonen en partnerpensioen
Iedereen die pensioen opbouwt bij PME, bouwt ook partnerpensioen op. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden
voldoen. Dan ontvangt hij of zij na uw overlijden een partnerpensioen van PME. De hoogte van het partnerpensioen
hangt af van het moment waarop u overlijdt. En of u op moment van overlijden nog deelneemt aan de regeling van PME.

U bent getrouwd of
geregistreerd partner.
Nee

U woont samen en heeft bij
de notaris een samenlevingsovereenkomst of -verklaring
vastgelegd. En staat beiden op
hetzelfde adres ingeschreven.

Nee

Uw partner heeft na uw overlijden geen recht op partnerpensioen.

Ja
Ja
Uw partner heeft na uw
overlijden recht op partnerpensioen.

Stuur ons een kopie van uw
samenlevingsovereenkomst of
-verklaring. Uw partner heeft
na uw overlijden recht op
partnerpensioen.

Goed om te weten
•	Uw partner komt niet in aanmerking voor partnerpensioen als u gaat trouwen of geregistreerd partner wordt nadat
uw pensioen is ingegaan.
•	Op het moment van uw overlijden wordt gekeken of (nog steeds) aan de voorwaarden wordt voldaan. Er is geen
recht op partnerpensioen als er bij uw overlijden niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan.
•	Wilt u voor uw partner bij PME een verzekering afsluiten voor extra partnerpensioen als u overlijdt? Dit heet
Anw-hiaatpensioen. De premie hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld, de hoogte van de premie is afhankelijk van uw
leeftijd, de leeftijd van uw partner en het bedrag dat u wilt verzekeren. Bereken de premie van Anw-hiaatpensioen
via de rekenmodule op onze website. 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. Kijk voor meer informatie op
www.metalektropensioen.nl/anwhiaatpensioen.
•	Heeft u kinderen? Dan kunnen zij na uw overlijden mogelijk recht hebben op wezenpensioen. Lees de voorwaarden
op onze website.
•	U bekijkt het partnerpensioen in Mijn PME op www.metalektropensioen.nl/mijnpme. Bent u actieve deelnemer? Dan
ontvangt u elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat de hoogte van het partnerpensioen.
•	Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen tot aan beëindiging samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Dat heet bijzonder partnerpensioen. Voor uw eventuele nieuwe
partner is er dan minder partnerpensioen. Willen u en uw ex-partner afzien van het bijzonder partnerpensioen? Vult
u dan beiden de afstandsverklaring Bijzonder partnerpensioen in. Deze vindt u op onze site onder Downloads.
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Wat moet u doen?
✔ Voldoet uw partner aan de voorwaarden? Meld uw partner dan aan bij PME.
✔	Stuur ook een gewaarmerkte kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring naar ons toe. Uw partner ontvangt dan na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partnerpensioen.
✔	Woont u in het buitenland? Dan krijgen wij geen automatisch bericht van overlijden. Uw partner moet, na uw overlijden, zelf contact met ons opnemen.
✔	Woont u niet meer samen? Of is de samenlevingsovereenkomst of -verklaring beëindigd? Stuur dan een gewaarmerkte kopie van de samenlevingsovereenkomst of -verklaring naar ons toe. Sluit daar ook een kopie van de aangetekende brief waarmee de samenlevingsovereenkomst of -verklaring is beëindigd bij.

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

