Afstandsverklaring Anw-hiaatpensioen

U bent automatisch verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen. Wilt u dit niet? Dan kunt u deze
verklaring invullen en ondertekenen. Als u kiest om afstand te doen van het Anw-hiaatpensioen
èn u heeft een partner, laat dan ook uw partner dit formulier ondertekenen.

1 Gegevens
Naam		

															

(hierna te noemen werknemer)

In dienst van:

															

(hierna te noemen werkgever)

Gevestigd te:

															

Geboren op:

Polisnummer:

2 Verklaring
Ik verklaar dat ik:
•	van mijn werkgever een aanbod heb gekregen om deel te gaan nemen in de collectieve pensioenregeling
van deze werkgever;
• (op hoofdlijnen) kennis heb genomen van de inhoud van deze pensioenregeling;
•	het aanbod tot deelname in het Anw-hiaatpensioen afwijs of stopzet. Overlijd ik tijdens mijn dienstverband,
dan ontvangt mijn eventuele partner geen Anw-pensioen.
Kiest u nu om niet deel te nemen aan het Anw-pensioen en wilt u op een later moment alsnog wel deelnemen? Dan bepalen de werkgever en
de pensioenuitvoerder in overleg of, en zo ja onder welke voorwaarden, dit mogelijk is. U dient dan in ieder geval aan te kunnen tonen dat u
normale levens- en gezondheidskansen heeft.

Naam														
														

Datum 								
		

Handtekening werknemer
											

Door ondertekening verklaart de partner van de werknemer dat hij/zij op de hoogte is dat de werknemer de mogelijkheid tot het
verzekeren van Anw-pensioen heeft afgewezen. Als er geen partner mee tekent, verklaart u daarmee geen partner te hebben die
voldoet aan de definitie van partner in het pensioenreglement.
Naam														
														

Datum 								
		

Handtekening partner van de werknemer
											

We ontvangen graag een volledig ingevulde afstandsverklaring, en indien van toepassing een kopie van een geldige
identiteitsbewijs van uw partner.
Dit ingevulde, ondertekende formulier en kopie identiteitsbewijs van uw partner opsturen naar:
Nationale-Nederlanden
Antwoordnummer 21
2509 VB Den Haag
Team Nationale-Nederlanden Leven, locatiecode DP 1.07.52

2610-40.1907

Origineel voor de werkgever. Kopieën voor de werknemer en Nationale-Nederlanden.
Veilig opsturen van een identiteitsbewijs
Op www.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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