
Wat kunt u met dit formulier? 
U kunt het pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, overdragen naar Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). 
Dat heet waardeoverdracht. Met dit formulier vraagt u een offerte voor waardeoverdracht aan. 

Wat moet u doen?
Vul dit formulier in.
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen op.

Vragen? 
• Bekijk de pensioeninfo ‘Een nieuwe baan’ op www.pmt.nl/downloads.
• Bel met Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 070 316 08 60. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.
• Neem contact op met de pensioenconsulent in uw regio. U vindt de contactgegevens op www.pmt.nl/contact.

Uw persoonsgegevens

naam

persoonsnummer

geboortedatum

adres

postcode/woonplaats 

land

telefoonnummer 

e-mail

Vul hier de gegevens van uw vorige werkgever(s) en pensioenuitvoerder(s) in. Stuur een kopie van al uw
pensioenoverzichten of polissen mee. Of een kopie pensioenoverzicht uit het Nationaal Pensioenregister (NPR).
Raadpleeg hiervoor www.mijnpensioenoverzicht.nl.

bedrijfsnaam

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

datum uit dienst

pensioenuitvoerder was

naam

plaats

polis- of registratienummer

Aanvraagformulier voor waardeoverdracht

Pensioenfonds Metaal en Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag
telefoon 070 316 08 60
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https://www.pmt.nl/downloads
https://www.pmt.nl/contact
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl


bedrijfsnaam

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

datum uit dienst

pensioenuitvoerder was

naam

plaats

polis- of registratienummer

bedrijfsnaam

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

datum uit dienst

pensioenuitvoerder was

naam

plaats

polis- of registratienummer

Bijlagen
Stuur uw kopie mee op A4-formaat

Kopie van al uw pensioenoverzichten en/of polissen

Kopie van uw pensioenoverzicht uit het Nationaal Pensioenregister

Uw handtekening
Heeft u alle gegevens gecontroleerd?
Als er gegevens ontbreken of niet juist zijn, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.
U geeft toestemming voor het opvragen van uw gegevens bij de vorige pensioenuitvoerder(s).
Zonder handtekening nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

datum 

naam

handtekening

U bent klaar met invullen. 
Wat moet u doen?
Stuur dit formulier en alle bijlagen naar:

Pensioenfonds Metaal en Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

U kunt het ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen ook e-mailen via www.pmt.nl/contact.

Pensioenfonds Metaal en Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag
telefoon 070 316 08 60
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https://www.pmt.nl/contact
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