Uitgave februari 2022

Wijzigingsformulier Anw-hiaatpensioen
We ontvangen graag een volledig ingevuld wijzigingsformulier. Alleen dan kunnen wij uw wijziging verwerken.
Na het verwerken van uw wijziging ontvangt u van ons een bevestiging.
Heeft u meerdere pensioenregelingen bij Nationale-Nederlanden? Stuur dan per regeling een wijzigingsformulier.

1 Mijn gegevens
Voorletter(s)		
Achternaam
Geboortedatum
Polisnummer Persoonlijk Pensioen Plan

2 Mijn wijziging
Ik wil graag de volgende wijziging doorgeven (1 optie mogelijk):
n
n

n

 ptie 1: Ik heb een partner en ik wil graag Anw-hiaatpensioen meeverzekeren. Als ik overlijd tijdens mijn dienstverband, dan ontvangt mijn
O
partner Anw-hiaatpensioen.
Optie 2: Ik heb een partner, maar ik wil geen Anw-hiaatpensioen (meer) meeverzekeren. Als ik overlijd tijdens mijn dienstverband, dan
ontvangt mijn partner géén Anw-hiaatpensioen. Let op! Uw partner moet hiermee instemmen en dit formulier samen met u ondertekenen.
Alleen wanneer uw partner instemt passen wij uw keuze voor Anw-hiaatpensioen aan.
Optie 3: Ik heb geen partner. Daarom wil ik geen Anw-hiaatpensioen meeverzekeren.

Belangrijk om te weten
Wilt u Anw-hiaatpensioen meeverzekeren, maar geeft u uw keuze niet binnen 30 dagen nadat u kunt deelnemen door? Of besluit u nu om niet
deel te nemen en wilt u dit later aanpassen? Dan mogen we u vragen stellen over uw gezondheid of mogen we u medisch keuren. Op basis van
deze uitkomsten kunnen we besluiten u niet te verzekeren voor het Anw-hiaatpensioen. Kijk op nn.nl/Meer-pensioen bij Anw-hiaatpensioen voor
meer informatie.

3 Gegevens van mijn partner
Vul in als u een partner heeft.
Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum

4 Ondertekening
Uw naam

3691-40.2202

Plaats		
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5 Opsturen
Maak een scan van dit ingevulde en ondertekende formulier, of maak een foto met uw smartphone.
Zorg ervoor dat u het hele formulier scant of fotografeert. Niet alleen de pagina met de handtekening(en).
Stuur de scan, de foto of het formulier en - indien nodig - de kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw
partner per e-mail naar ppp@nn.nl of per post naar:
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V.
Postbus 93604, 2509 AV Den Haag
Veilig opsturen van een identiteitsbewijs
Op nn.nl/levensverzekering leest u onder ‘extra informatie > identiteitsfraude’ hoe u persoonsgegevens
veilig kunt versturen. Hiermee verkleint u de kans op identiteitsfraude.
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