Mijn NN Zakelijk

Overlijden

Als een van uw werknemers overlijdt, leidt dit tot een vervelende periode voor alle
betrokkenen. Wij zorgen ervoor dat de gevolgen van het overlijden voor de pensioenregeling zo
snel en makkelijk mogelijk worden verwerkt.
Overlijden werknemer
Wanneer uw werknemer overlijdt, dan ontvangen wij hier een melding van via de
Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer uw werknemer niet in Nederland woont, ontvangen
wij deze melding niet. In dat geval ontvangen wij graag de overlijdensakte.
•

Wij stoppen de actieve opbouw van het ouderdomspensioen en informeren u hierover.

•

Zijn de gegevens van de partner van de overleden werknemer bij ons bekend, dan
nemen wij contact met hem of haar op, om zo snel mogelijk de uitkering van het
partner- en/of wezenpensioen in gang te zetten, wanneer dit verzekerd is. Zijn de
kinderen uitwonend, dan nemen wij ook contact op met de kinderen. Is er geen partner,
maar zijn er wel kinderen? In dat geval nemen wij contact op met de kinderen.

Overlijden van partner, echtgenoot of echtgenote
Wanneer de partner met BSN bij ons bekend is, dan ontvangen wij via de BRP een melding van
overlijden.
•

Wanneer er sprake is van een bepaald partnersysteem dan laten wij
de dekking van het partnerpensioen vervallen. Wij informeren u
hierover.
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Veel gestelde vragen

Overlijden

Welke gegevens uit de BRP worden door Nationale-Nederlanden gebruikt?

Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om de deelname aan de pensioenregeling te
onderhouden. Denk hierbij aan de melding van het overlijden van de deelnemer of partner en
de naam- en adresgegevens van partner of kinderen om hen te kunnen informeren.

Wat als mijn werknemer niet bekend is in de BRP?

Dan ontvangen wij niet automatisch een bericht bij overlijden van de werknemer of diens
partner. Wij zijn dan afhankelijk van uw bericht of van eventuele nabestaanden om de
pensioentoezegging te wijzigen en/of over te gaan tot de uitkering van een eventueel partneren/of wezenpensioen. Dit geldt ook voor werknemers die wonen in het buitenland.
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