Trouwen, geregistreerd partnerschap of
samenwonen?
Iedereen die pensioen opbouwt bij PMT, bouwt ook partnerpensioen op. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u overlijdt en uw partner voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt uw partner partnerpensioen van PMT. In onderstaand schema ziet u wat u moet doen.
U bent getrouwd of
geregistreerd partner.
Nee
Ja

Als u in Nederland trouwt
of een geregistreerd partnerschap regelt, krijgt PMT
automatisch bericht van uw
gemeente. Uw partner heeft
na uw overlijden recht op
partnerpensioen.

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

Nee

Als u overlijdt, heeft uw
partner geen recht op partnerpensioen.

Ja
Stuur ons een kopie van uw
samenlevingsovereenkomst.

Goed om te weten
•	Uw partner komt niet in aanmerking voor partnerpensioen als u gaat trouwen of geregistreerd partner wordt
nadat uw (deeltijd-)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.
•	Als u overlijdt heeft uw partner in sommige gevallen recht op een Anw-uitkering van de overheid. Uw partner
moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering.
Meer informatie vindt u op svb.nl.
• Heeft u kinderen? Dan kunnen zij na uw overlijden mogelijk recht hebben op wezenpensioen.
Lees de voorwaarden op onze website.
•	U kunt via PMT een verzekering afsluiten waardoor uw partner extra partnerpensioen krijgt uitgekeerd na uw
overlijden. Dit heet ANW Pensioen. Uw partner krijgt dit extra partnerpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd.
•	U bekijkt het partnerpensioen in pmt.nl/mijnpmt. Ook op uw laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat de
hoogte van het partnerpensioen.
•	Gaan u en uw partner uit elkaar? U vindt meer informatie in de Pensioeninfo ‘Echtscheiding of beëindiging
geregistreerd partnerschap’.
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Wat moet u doen?
✔ Bekijk of uw partner bekend is bij PMT. Zo niet, meld uw partner dan aan bij PMT.
✔	Trouwt u in het buitenland? Stuur ons een kopie van uw trouwakte en een kopie van het paspoort van
uw partner.
✔	Woont u in het buitenland? Als u overlijdt meldt uw partner uw overlijden bij PMT en stuurt een kopie
van de akte van overlijden. PMT zorgt dat uw partner partnerpensioen krijgt.
✔	Heeft u een samenlevingsovereenkomst afgesloten? Om partnerpensioen te kunnen ontvangen, stuurt u
een kopie van uw hele samenlevingsovereenkomst, waar ook de stempel van de notaris op staat.
✔	Woont u niet meer samen? En is de samenlevingsovereenkomst beëindigd? Stuur dan de samenlevingsovereenkomst en geef de einddatum van de relatie door.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!


(

pmt.nl
via het contactformulier op pmt.nl/email
070 - 316 08 60

