
Wat kunt u met dit formulier?
Met dit formulier sluit u een ANW Pensioenverzekering af bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Uw partner krijgt 
daarmee naast het partnerpensioen extra inkomen als u overlijdt.

Wat moet u doen?
Vul dit formulier in en onderteken het.

Vragen?
• Meer informatie over ANW Pensioen vindt u op pmt.nl.
• Bel met Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 070 3 160 860. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

1. Uw persoonsgegevens

Persoonsnummer          

Naam            

Geboortedatum           

Adres            

Postcode/Woonplaats          

Land            

Telefoonnummer          

E-mailadres           

Burgerlijke staat n Gehuwd  n Geregistreerd partnerschap

 n Notariële samenlevingsovereenkomst (kopie samenlevingsovereenkomst meesturen)*

* Voor samenwonenden geldt dat zij een samenlevingsovereenkomst bij de notaris moeten hebben ondertekend. Ook moet u bij de 
Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres ingeschreven staan.
 

2. Gegevens van uw partner

Naam            

Geboortedatum           
 

3. Kies een verzekerd bedrag
U kunt kiezen uit drie verzekerde bedragen. Uw partner krijgt dit bedrag vanaf uw overlijden tot de AOW-leeftijd. Het jaarbedrag 
wordt verdeeld over twaalf maandelijkse termijnen. Uw partner moet hierover nog belasting betalen. De hoogte van de premie is 
afhankelijk van het bedrag dat u wilt verzekeren en uw leeftijd. Uw werkgever houdt maandelijks de premie in op uw brutoloon en 
maakt deze over aan PMT. U betaalt dus geen belasting over de premie. Klik hier voor de premie die u moet betalen.

n Ik kies voor € 15.700 bruto per jaar. 

n Ik kies voor € 11.300 bruto per jaar. 

n Ik kies voor €   7.000 bruto per jaar. 

Aanvragen ANW Pensioen

Pensioenfonds Metaal en Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag
telefoon 070 3 160 860

ANW001  11.20

https://www.pmt.nl/
https://www.pmt.nl/deelnemer/situatie/bijzonder/anw-pensioen/#premie


4. Kies een ingangsdatum
Kies wanneer de ANW Pensioenverzekering in moet gaan. Deze datum mag niet in het verleden liggen. 

De ANW Pensioenverzekering moet ingaan op :

5. Uw handtekening
U geeft toestemming aan uw werkgever om de maandelijkse premie in te houden op uw salaris.

Datum          Plaats

Uw handtekening          

        

U bent klaar met invullen
Tip: Maak een kopie voor uw eigen administratie.

Wat moet u doen?
Stuur dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar PMT.
Woont u samen, stuur dan een kopie van uw notariële samenlevingsovereenkomst mee. 

Pensioenfonds Metaal & Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

Wat doen wij?
Wij sturen u binnen een maand na ontvangst van uw formulier een brief.
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