Pensioenfonds Metaal en Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag
telefoon (070) 3 160 860
telefax (070) 3 160 475

Aanvraagformulier Verdeling van Pensioen bij Scheiding
Wat kunt u met dit formulier?
Met dit formulier geeft u aan hoe u het pensioen wilt verdelen tussen u en uw ex-partner

Wat moet u doen?
Vul het formulier in. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum terug.
Bent u beide deelnemer? Vul dan allebei een formulier in.

Vragen?
•
•

Lees de brochure Uit Elkaar.
Bel met Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 070 3 160 860. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

1. Uw persoonsgegevens
Naam												
Burgerservicenummer (BSN)									
Geboortedatum											
Adres												
Postcode/Woonplaats										
Land												
Telefoonnummer										
E-mailadres											
Heeft u bij PMT pensioen opgebouwd?					

ja		

nee, ga verder met onderdeel 2

Persoonsnummer										
Moet dit pensioen verdeeld worden?						

ja		

nee

		

2. Gegevens van uw ex-partner
Naam												
Burgerservicenummer (BSN)									
Geboortedatum											
Adres												
Postcode/Woonplaats										
Land												
Telefoonnumer											
E-mailadres											
Heeft u bij PMT pensioen opgebouwd?					

ja		

nee, ga verder met onderdeel 3

ja		

nee 			

Persoonsnummer				
Moet dit pensioen verdeeld worden?						
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3. Gegevens huwelijk/geregistreerd partnerschap
Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap								
Datum scheiding/einde geregistreerd partnerschap							
Datum scheiding van tafel en bed*									
*Stuur ons een kopie van het uittreksel uit het huwelijksgoederenregister.
4. Heeft u gekozen voor conversie?
Staat er in uw echtscheidingsconvenant dat u gekozen heeft voor conversie? Dan krijgt uw ex-partner een zelfstandig recht op
ouderdomspensioen. Uw partner krijgt het deel van het pensioen (ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen) als eigen ouderdomspensioen. Als uw ex-partner de AOW-leeftijd bereikt, krijgt hij of zij het pensioen iedere maand als een eigen pensioen

Heeft u gekozen voor conversie?
Ja

Kiest u voor conversie? Stuur dan een kopie mee van uw echtscheidingsconvenant

Nee

5. Verdeling van het pensioen
Verdeling van pensioen tussen ex-partners is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. U kunt kiezen voor
de standaardverdeling. U en uw ex-partner krijgen de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt
ook kiezen voor een andere verdeling van het pensioen.

Over welke periode wilt u het pensioen verdelen?
Over de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap (standaardverdeling)
Over een andere periode, namelijk 		

van

tot

Hoe wilt u het pensioen verdelen?
Uw naam 																		%
en
Naam ex-partner																	%
Kiest u voor een andere periode of een andere verdeling dan de standaardverdeling?
Stuur dan een kopie mee van uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.

6. Ondertekening
Als u kiest voor conversie is ondertekening door u en uw ex-partner verplicht.
Als u kiest voor de standaardverdeling is ondertekening door uw ex-partner niet nodig.

Uw naam													

Datum										Uw handtekening										

Naam ex-partner											

Datum										Handtekening ex-partner									

U bent klaar met invullen

Wat moet u doen?
Stuur dit aanvraagformulier en alle bijlagen, ingevuld en ondertekend terug.
Tip: Maak een kopie voor uw eigen administratie
Pensioenfonds Metaal & Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

