Uitgave oktober 2021

Aanvraag- en wijzigingsformulier Pensioen Plus

1 Mijn gegevens
Naam		

																											

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Polisnummer Pensioen Plus
Ik wil graag de volgende wijziging(en) doorgeven voor Pensioen Plus.

2 Offerte aanvragen
Heeft u eerder een voorstel voor Pensioen Plus ontvangen en toen besloten niet deel te nemen? En wilt u nu toch deelnemen?
Dan kunt u een nieuwe offerte opvragen. Wij kunnen vragen stellen over uw gezondheid of u medisch laten keuren.
n

Ik wil graag een offerte ontvangen voor Pensioen Plus. Ga door naar 7, ondertekening.

3 Stoppen met Pensioen Plus
n	Ik wil niet meer deelnemen aan Pensioen Plus zoals beschreven in het pensioenreglement.

Ga door naar 7, ondertekening. Uw partner moet hiermee instemmen en dit formulier samen met u ondertekenen.

4a Aanvragen of stoppen met pakket 1 (aanvulling van partnerpensioen vóór de pensioendatum)
n
n

Pakket 1 aanvragen. Ga bij deze keuze door naar 4b.
Pakket 1 stoppen. Vul in ieder geval ook vraag 6 in.

4b Partnergegevens
Naam partner

																											

Geboortedatum
Burgerservicenummer

5a Aanvragen, wijzigen van of stoppen met pakket 2 (aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen
ná uw pensioendatum)
n
n
n

Pakket 2 aanvragen. Ga bij deze keuze door naar 5b en 5c.
Pakket 2 stoppen. Ga door naar 7, ondertekening. Uw partner moet ook ondertekenen.
Pakket 2 wijzigen. Ga door naar 5b en/of 5c.

5b Keuze of wijzigen inleg voor pakket 2
Ik kies voor inhouding van het volgende percentage van de maximale premie
n 50% 		
n 60% 		
n 70% 		
n 80% 		
n 90% 		

n

100%

5c Keuze of wijzigen uitkering bij overlijden bij keuze voor alleen pakket 2

3671-40-2110

U hoeft deze keuze niet te maken als u zowel pakket 1 als 2 heeft.
n	Ik kies niet (meer) voor een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum, hierdoor bouw ik een hoger bedrag aan beleggingen op.
Bij onderdeel 7, ondertekening, moet uw partner ook ondertekenen.
n Ik kies voor een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum. Uw partner koopt deze uitkering van 90% van de waarde van de beleggingen.
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6 Verklaring geen partnerpensioen vóór pensioendatum
Vul in als u een partner heeft en bij 4 gekozen heeft om pakket 1 te stoppen.
n Ik wil geen aanvulling van partnerpensioen voor de pensioendatum met pakket 1.

7 Ondertekening
Naam		

																											

De heer/ mevrouw

																											

Plaats 		

								 		

Datum 		
Handtekening

								

Ondertekening partner met een kopie van een geldige identiteitsbewijs van uw partner.
Door uw handtekening te zetten, stemt u in met deze keuze. Alleen als u dit formulier heeft ondertekend, passen we de keuze aan.
Naam		

																											

De heer/ mevrouw

																											

Plaats 		

								 		

Datum 		
Handtekening

								

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 een 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, zoals een identiteitsbewijs veilig
kunt versturen. Hiermee verkleint u de kans op identiteitsfraude.
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