Extra partnerpensioen (Anw-hiaatpensioen)
Als u overlijdt, heeft dat gevolgen voor de financiële situatie van uw partner of gezin. Bekijk samen met uw partner of er,
naast het partnerpensioen, na uw overlijden nog andere bronnen van inkomsten zijn voor uw partner. Anw-hiaatpensioen
is extra partnerpensioen dat uw partner na uw overlijden krijgt totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Zorg voor
extra partnerpensioen met een vrijwillige deelname aan Anw-hiaatpensioen bij PME. Hieronder ziet u hoe u dit kunt
verzekeren. Kijk voor meer informatie op www.metalektropensioen.nl/anwhiaatpensioen.

Wat moet u doen?
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
✔ U kunt kiezen uit drie verzekerde bedragen. Uw partner krijgt dit bedrag vanaf
uw overlijden in twaalf
maandelijkse termijnen:
- € 6.900 bruto per jaar
- € 11.300 bruto per jaar
- € 15.600 bruto per jaar
✔ Bereken de premie met de
Anw-hiaatpensioenrekenmodule.
✔ Vul het aanvraagformulier
in en kies welk bedrag u
wilt verzekeren. Lever het
aanvraagformulier in bij uw
werkgever zodat hij een offerte voor u kan aanvragen.

Wat houdt extra partnerpensioen voor mijn partner in?
•	Als u overlijdt krijgt uw partner naast het partnerpensioen het door u gekozen verzekerde bedrag als extra inkomen,
totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
• Uw partner krijgt deze uitkering ook als hij of zij nog andere inkomsten heeft.
• Uw partner behoudt zijn of haar uitkering tot zijn/haar AOW-leeftijd, ook als hij of zij hertrouwt na uw overlijden.
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Wanneer kan Anw-hiaatpensioen verstandig zijn?
• … als uw partner weinig of geen inkomsten heeft en dit inkomen is niet toereikend voor de lasten van uw partner
na uw overlijden.
• … als u niet uw hele loopbaan pensioen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld omdat u een periode werkloos of
arbeidsongeschikt bent geweest. Hierdoor is ook het partnerpensioen voor uw partner lager.
Let op:
• Binnen een maand nadat PME het verzoek van uw werkgever heeft ontvangen, ontvangt u een offerte op uw huisadres. Nadat u de offerte ondertekend heeft teruggestuurd naar PME, ontvangt u een bevestiging van deelname.
Pas dan is het extra partnerpensioen geregeld.
• Overlijdt u binnen zes maanden na het afsluiten van de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen? Dan kan PME
een medisch adviseur vragen te onderzoeken of het overlijden bij aanvang van de verzekering te verwachten was.
Indien dit het geval blijkt te zijn, kan PME besluiten het Anw-hiaatpensioen niet uit te keren. In dat geval ontvangt
uw partner géén Anw-hiaatpensioen.

Goed om te weten
• Anw-hiaatpensioen is een partnerpensioen op risicobasis. Dat betekent dat als uw deelname aan de verzekering
stopt, er geen recht meer is op uitkering van Anw-hiaatpensioen.
• In Mijn PME ziet u de hoogte van het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen staat hier duidelijk aangegeven. Log hiervoor in met uw DigiD op
www.metalektropensioen.nl/mijnpme.
• De premie wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en de
leeftijd van uw partner op 1 januari van het betreffende premiejaar. Daarnaast bepaalt ook het verzekerd bedrag
de hoogte van de premie. Bereken de premie met de Anw-hiaatpensioenrekenmodule.
• Anw-hiaatpensioen stopt automatisch als u niet meer bent gehuwd of als u geen geregistreerd partnerschap meer
heeft. Als u geen samenlevingsovereenkomst of -verklaring (afgesloten bij de notaris) meer heeft moet u dit zelf bij
ons melden. Voor een nieuwe partner kunt u opnieuw Anw-hiaatpensioen verzekeren.
• Als uw dienstverband eindigt, kunt u uw pensioenopbouw bij PME in enkele gevallen voortzetten. Bijvoorbeeld
als u werkloos wordt. Kijk voor meer informatie bij Voorwaarden voor uw pensioenopbouw tijdens werkloosheid
met WW-uitkering en Voorwaarden vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw zonder WW-uitkering. Als u uw
pensioenopbouw tijdens werkloosheid met een WW-uitkering voortzet bij PME, dan loopt de verzekering van het
ANW-hiaatpensioen voor de duur van de WW-uitkering kosteloos door. Als u uw pensioenopbouw zonder WW-uitkering voortzet bij PME, dan loopt de verzekering van het ANW-hiaatpensioen door. De volledige premie betaalt u
zelf.
• Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan uw pensioenopbouw onder voorwaarden premievrij worden
voortgezet. Hierbij loopt de verzekering van Anw-hiaatpensioen door. In dit geval komt de premie geheel of
gedeeltelijk voor rekening van PME.
• Woont u in het buitenland? Ontvangt uw partner een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland? Dan
wordt Anw-hiaatpensioen van PME hier mogelijk in mindering op gebracht. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in
uw woonland voor meer informatie hierover.
• U kunt de verzekering van ANW-hiaatpensioen per de eerste dag van elk kwartaal stopzetten. Dit doet u door het
formulier “Beëindigingsverzoek ANW-hiaatpensioen”. U en uw partner moeten beiden het formulier ondertekenen.

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

