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Een nieuwe baan

Gefeliciteerd met uw nieuwe baan en welkom bij PMT! Uw werkgever meldt u aan bij PMT. Binnen één maand
ontvangt u onze welkomstbrief en uitleg over onze pensioenregeling.

Had u vóór deze nieuwe baan al een baan in de Metaal en Techniek? En bouwde u al pensioen op bij PMT?  
Dan hoeft u niets te doen. U bouwt dan weer verder pensioen op bij PMT. Uw eerder opgebouwde pensioen  
bij PMT blijft gewoon staan. 
 
Bij PMT is bijna alles voor u geregeld, maar het is ook belangrijk dat u een aantal keuzes zelf maakt. Dit zijn  
Waardeoverdracht en extra pensioen voor uw partner, ANW Pensioen.

Waardeoverdracht

 

ANW Pensioen

Wilt u uw pensioen dat u bij 
uw vorige werkgever opbouw-
de meenemen naar PMT? 
Bekijk of dat handig is voor u.

Ja

Vraag waardeoverdracht aan via www.pmt.nl/mijnpmt of download het  
aanvraagformulier op www.pmt.nl en stuur het formulier ingevuld en  
ondertekend per post of mail naar ons terug.

U hoeft niets te doen.

Nee

Ja

Wilt u voor uw partner  
extra partnerpensioen als  
u overlijdt? 

U hoeft niets te doen.

Nee

Heeft u een partner?

Ja

Met ANW Pensioen verzekert u bij PMT een extra partnerpensioen. 
U kunt zelf kiezen of u deze verzekering afsluit. Het is niet verplicht. 
Binnen één maand na uw aanmelding bij PMT ontvangt u een offerte 
ANW Pensioen. U kunt ook ANW Pensioen aanvragen via Mijn PMT.

U hoeft niets te doen.

Nee

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


Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.pmt.nl
	via het contactformulier op www.pmt.nl/email
(	 070 316 08 60

Goed om te weten
Waardeoverdracht
•   Waardeoverdracht naar PMT is alleen mogelijk als u bij PMT pensioen gaat opbouwen en eerst bij een ander 

pensioenfonds of verzekeraar pensioen opbouwde. 
• Was het partnerpensioen (deels) verzekerd op risicobasis? Dan vervalt dat deel van het partnerpensioen bij uw
 vorige pensioenuitvoerder en kunt u dat niet meenemen naar PMT. Gebruik de pensioenvergelijker van PMT
 en die van uw vorige uitvoerder om de verschillen in de pensioenregelingen te bekijken.
•  Als u waardeoverdracht aanvraagt, nemen wij contact op met uw vorige pensioenuitvoerder om de verschillen
 in de pensioenregeling voor u en uw eventuele partner te bekijken. Op basis van de contante waarde van
 het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige pensioenuitvoerder, berekenen wij hoeveel ouderdomsen
 partnerpensioen u daarvoor bij PMT krijgt. Wij sturen u eerst een vrijblijvende offerte en daarna kunt u uw 

keuze aangeven. Laat u goed voorlichten voordat u een keuze maakt. Wilt u meer weten over waarde- 
overdracht? Ga dan naar onze website, www.pmt.nl/nieuwebaan.

• Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad van uw oude pensioenfonds en van  
PMT 100% of hoger is.

• Als PMT in de toekomst moet besluiten de pensioenen te verlagen, betekent dat ook een verlaging voor uw 
meegenomen pensioen. 

ANW Pensioen
• De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en het bedrag dat u wilt verzekeren. Meer informatie 

vindt u in de factsheet ‘Extra partnerpensioen’. In de premietabel ziet u de hoogte van de premie.
• Uw werkgever betaalt de premie voor ANW Pensioen en mag (een deel van) de premie inhouden op uw salaris. 

U ziet de hoogte van de premie op uw loonstrook.
• Uw partner ontvangt ANW Pensioen na uw overlijden totdat hij/zij de AOW-leeftijd bereikt.
• Heeft u op dit moment geen partner? Dan is ANW Pensioen overbodig. Krijgt u op een later moment een
 partner? U vraagt dan ANW Pensioen eenvoudig aan via Mijn PMT.
• Woont u samen? Geeft dit door aan PMT en stuur uw samenlevingsovereenkomst op. PMT krijgt geen auto- 

matisch bericht. Kijk voor meer informatie op onze website bij www.pmt.nl/trouwen-en-samenwonen.

Pensioenopbouw boven de Salarisgrens
Verdient u meer dan € 86.202? Dan is het daarnaast verstandig bij uw werkgever na te vragen of er een aan- 
vullende regeling is afgesloten voor pensioenopbouw over het bruto jaarsalaris tussen € 86.202 en € 128.810.

* Alle hyperlinks en url’s in deze checklist verwijzen naar de website www.pmt.nl.

https://www.pmt.nl
https://www.pmt.nl/email
https://www.pmt.nl/nieuwebaan
https://www.pmt.nl/trouwen-en-samenwonen
https://www.pmt.nl

