Stichting Pensioenfonds PostNL

Pensioenberekening eerder met pensioen aanvragen
Waarom dit formulier?
Standaard gaat uw pensioen van
Pensioenfonds PostNL in op uw 68ste.
Maar u kunt al eerder met pensioen. Wilt u
weten hoeveel pensioen u dan krijgt? Met
dit formulier vraagt u een berekening aan.
Ook als u gedeeltelijk eerder met pensioen
wilt, gebruikt u dit formulier om een
pensioenberekening aan te vragen.

het pensioen dat u krijgt als u eerder met
pensioen gaat.

Met dit formulier vraagt u alleen een
berekening aan. Wilt u uw pensioen echt
aanvragen? Gebruik dan het formulier
‘Vervroegd pensioen aanvragen’.

Let op!
•	Gaat u 5 jaar of langer vóór uw AOWdatum met pensioen? Dan moet u
definitief stoppen met werken voor het
deel dat u met pensioen gaat.
•	Geldt voor u premievrije voortzetting
omdat u arbeidsongeschikt bent of
voortzetting vanuit een sociaal plan
(check uw Uniform Pensioenoverzicht)?
Deze voortzetting stopt als u eerder met
pensioen gaat.

De pensioenberekening is een
indicatie
De berekening die u van ons krijgt, is een
indicatie. Als u uw pensioen aanvraagt,
krijgt u definitief bericht over de hoogte
van uw pensioen. De indicatie geeft
natuurlijk wel een heel goed beeld van

Hulp nodig?
•	Maak een afspraak voor het
pensioenspreekuur. De datums vindt u
op www.pensioenpostnl.nl/spreekuren.
•	Bel ons: (050) 582 79 33 (maandag tot
en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00
uur).

•	Mail ons: deelnemer@pensioenpostnl.nl.
•	Ga zelf aan de slag met het Pensioen
dashboard op www.pensioenpostnl.nl/
mijn-pensioendashboard.
Uw werkgever
Bent u nog in dienst bij PostNL? Overleg
dan altijd dat u eerder met pensioen wilt.
Uw werkgever wil misschien vervanging
regelen.
Terugsturen
Stuur het formulier terug naar:
Stichting Pensioenfonds PostNL,
Postbus 501, 9700 AM Groningen.
Of mail naar:
deelnemer@pensioenpostnl.nl.
Binnen 15 werkdagen krijgt u de
berekening.

1. Uw gegevens
1.1 Pensioennummer
	
Dit vindt u onder het kopje ‘Ons kenmerk’,
bovenaan onze correspondentie

1.2 Naam
(ddmmjjjj)

1.3 Geboortedatum
1.4 Telefoonnummer

2. Uw aanvraag-algemeen
2.1 Wanneer wilt u met pensioen?
2.2 Wilt u gedeeltelijk met pensioen?

(ddmmjjjj)

Ja, ik wil gedeeltelijk met pensioen tot

			
		
2.3 Voor hoeveel procent wilt u
met pensioen?

(ddmmjjjj)
Na deze datum gaat u volledig met pensioen

Nee, ik wil volledig met pensioen Ga verder met vraag 3
%
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3. Partnerpensioen
Als u overlijdt, krijgt uw eventuele partner een partnerpensioen van Pensioenfonds PostNL. U kunt ervoor kiezen dat uw
partner meer of minder dan het standaard partnerpensioen krijgt. Kiest u voor meer partnerpensioen, dan krijgt u zelf minder
ouderdomspensioen. Kiest u voor minder partnerpensioen, dan krijgt u zelf meer ouderdomspensioen. Heeft u geen partner? Dan
is een partnerpensioen niet nodig. U krijgt dan een hoger ouderdomspensioen.
3.1 Heeft u een partner? 			 Ja			 Nee Ga verder met vraag 4
3.2 Wilt u partnerpensioen?			 Ja, ik wil het standaardpartnerpensioen
				 Ja, ik wil meer partnerpensioen, namelijk 70% van het verlaagde
ouderdomspensioen. Ik krijg zelf minder ouderdomspensioen
				 Ja, ik wil minder partnerpensioen. Ik krijg zelf meer ouderdomspensioen Uw
partner moet hiermee akkoord gaan
					Hoeveel partnerpensioen wilt u omzetten naar ouderdomspensioen? Kijk op
www.pensioenpostnl.nl/mijn-pensioendashboard voor het maximumbedrag dat u
kunt omzetten.
				

€

				 Nee, ik wil geen partnerpensioen. Ik krijg zelf meer ouderdomspensioen
				 Uw partner moet hiermee akkoord gaan

4. AOW-compensatie
Gaat u met pensioen voordat u AOW-krijgt? Dan heeft u misschien te weinig inkomen. U kunt een deel van uw
ouderdomspensioen omzetten in een tijdelijk pensioen tot u AOW krijgt (dit heet AOW-compensatie). Daarna krijgt u wel
levenslang minder ouderdomspensioen.
4.1 Wilt u AOW-compensatie?		 Ja		
4.2 H
 oeveel AOW-compensatie wilt u?

€				

Nee Ga verder met vraag 5
bruto per jaar

		Vul een bedrag in dat lager is dan € 21.816. Dit bedrag verandert regelmatig. Wilt u het meest
recente bedrag weten? Neem dan contact met ons op.

5. Tijdelijk een hoger pensioen
U kunt kiezen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen. Daarna krijgt u wel levenslang minder ouderdomspensioen.
5.1 W
 ilt u tijdelijk een hoger
ouderdomspensioen?
		

Ja, voor

maanden

U kunt minimaal 1 en maximaal 120 maanden invullen

		

Nee

6. Ondertekening
(ddmmjjjj)

6.1 Datum ondertekening
6.2 Ondertekening

Uw handtekening
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