Inleveren bij uw werkgever.

Aanvraagformulier
Deelname Anw-hiaatpensioenregeling
Met dit formulier kunt u Anwhiaatpensioen aanvragen

Met dit formulier kunt u ervoor zorgen dat uw partner (de begunstigde) na uw overlijden een
maandelijkse uitkering ontvangt. Uw partner ontvangt deze uitkering vanaf de maand, volgend
op de maand van uw overlijden, tot de maand waarin hij of zij de AOW-leeftijd bereikt.
Anw-hiaatpensioen is een partnerpensioen op risicobasis. De premie voor Anw-hiaatpensioen
wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, de
leeftijd van uw partner en het verzekerde bedrag op 1 januari van het betreffende premiejaar.
Bereken zelf uw premie op www.metalektropensioen.nl onder ‘Rekentools’.

Voor wie is dit formulier?

U kunt dit aanvraagformulier zelf invullen en Anw-hiaatpensioen aanvragen via uw werkgever.
STUURT U DIT FORMULIER DUS NIET ZELF NAAR PME.

Lever het formulier in bij uw
werkgever

Vul alle benodigde gegevens in en lever het in bij uw werkgever. Uw werkgever vraagt een
offerte voor u aan bij PME, die u per post thuis ontvangt.

Bevestiging deelname

Anw-hiaatpensioen is vrijwillig, dus u wordt niet automatisch verzekerd. Nadat u de offerte
ondertekend heeft teruggestuurd naar PME, ontvangt u een bevestiging van deelname. Pas
dan is uw Anw-hiaatpensioen geregeld.

Woont u niet in Nederland?

Ontvangt uw partner een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland na uw overlijden?
Dan wordt Anw-hiaatpensioen van PME hier mogelijk in mindering op gebracht. Raadpleeg de
uitkeringsinstantie in uw woonland voor meer informatie hierover.

Heeft u vragen?

Stel ze aan uw werkgever. 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.

1. Uw persoonsgegevens

Persoonsnummer
Burgerservicenummer (BSN)



Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats
Land
Telefoonnummer
Mailadres
Uw mailadres gebruiken wij alleen om u te informeren over uw pensioen en voor onderzoek
door PME.
PME068 01.19 
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Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl

2. Gegevens van uw partner

Naam		

  Man  Vrouw

Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Het te verzekeren (bruto)
bedrag (2019):

 € 6.900

Reden van deelname:

 alsnog deelname



€ 11.300



€ 15.600

 aanvang geregistreerd partnerschap
datum
 aanvang huwelijk
datum
 aanvang samenwonen met samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris
datum
 indiensttreding
 aanvang deelname werkgever

Ingangsdatum:

Datum

Ondertekening

Heeft u alle vragen ingevuld? Zet uw handtekening op de vereiste plaats en lever het formulier
in bij uw werkgever.
Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Uw handtekening

Datum

Plaats

Handtekening werkgever

Datum

Let op!

Plaats

Vul dit formulier zorgvuldig in en lever het in bij uw werkgever.
AANWIJZING VOOR WERKGEVER:
Meld uw medewerker op basis van deze gegevens aan bij PME via PME Online.
Dit formulier is daarna bestemd voor uw dossier.
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