ANW Pensioen
U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u
overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen
goed verzorgd achterlaten. Misschien moet
u daarvoor iets extra’s regelen. Met ANW
Pensioen van PMT zorgt u voor extra
inkomsten voor uw partner.
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“Ik wil mijn
partner goed
verzorgd
achterlaten”

ANW Pensioen?
Met ANW Pensioen regelt u zelf extra inkomsten voor uw
partner als u er niet meer bent. De uitkering van
ANW Pensioen komt bovenop het partnerpensioen van
PMT en eigen inkomsten van uw partner.

Wat is ANW Pensioen?

ANW Pensioen is een aanvullende pensioenverzekering. ANW Pensioen komt bovenop het partnerpensioen dat u voor uw partner opbouwt in de pensioenregeling van PMT. De hoogte van het partnerpensioen
vindt u terug op het pensioenoverzicht dat u aan het
begin van ieder jaar krijgt.
ANW Pensioen is een uitkeringsovereenkomst. Dat
werkt zo: u betaalt maandelijks een bedrag dat
afhankelijk is van uw leeftijd. In ruil daarvoor
ontvangt uw partner een gegarandeerde uitkering
vanaf het moment dat u overlijdt. Uw partner
ontvangt deze uitkering totdat hij of zij 65 jaar
wordt.
Met ANW Pensioen sluit u een verzekering af. Uw
partner krijgt de gegarandeerde uitkering alleen als
u verzekerd bent op het moment dat u overlijdt. Zegt
u de verzekering voor die tijd op, dan ontvangt uw
partner dus geen ANW Pensioen.

Voor wie is ANW Pensioen?

U voert een gezamenlijke huishouding als u een
samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring bij een notaris hebt afgesloten en als u en uw
partner op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de
burgerlijke stand.

Wat zijn de voordelen van
ANW Pensioen?

Met ANW Pensioen verzekert u uw partner van een
gegarandeerd extra inkomen. Uw partner ontvangt
de uitkering altijd volledig, ook als hij of zij nog
andere inkomsten heeft. Als uw partner na uw
overlijden hertrouwt of opnieuw gaat samenwonen,
loopt de uitkering gewoon door.
U kunt de hoogte van de uitkering afstemmen op de
persoonlijke situatie van u en uw partner. Eén keer
per jaar kunt u het verzekerde bedrag aanpassen. U
kunt het bijvoorbeeld verhogen als u meer gaat
verdienen. Of verlagen als uw partner eigen inkomsten krijgt. Voor ANW Pensioen hoeft u niet medisch
gekeurd te worden of een medische verklaring in te
vullen.

ANW Pensioen is voor uw partner. Voor uw kinderen
kunt u geen ANW Pensioen regelen. Uw partner is de
persoon:
• met wie u getrouwd bent, of
• een geregistreerd partnerschap heeft, of
• een gezamenlijke huishouding voert
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Hoe kan ik...
...gaan deelnemen aan ANW Pensioen?
Wilt u deelnemen aan ANW Pensioen, vraag dan een
offerte aan bij Klanteninformatie via (070) 316 08 60.
...de premie betalen?
Uw werkgever houdt de premie in op uw brutoloon
en maakt het over aan PMT. U betaalt dus geen
belasting over de premie. In sommige gevallen
betaalt u de premie direct aan PMT. U kunt dan een
deel van de betaalde premie terugvragen bij de
Belastingdienst.
...het verzekerde bedrag aanpassen?
U kunt aan het begin van ieder jaar het verzekerde
bedrag aanpassen. Stuur daarvoor een briefje naar
PMT. Als wij uw verzoek vóór 1 december ontvangen,
passen wij het verzekerde bedrag aan vanaf 1 januari
van het daarop volgende jaar. De premie gaat dan
ook omhoog of omlaag.
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...de verzekering opzeggen?
Stuur een brief aan PMT waarin u de verzekering
opzegt. Als wij uw opzegging vóór 1 december
ontvangen, stopt ANW Pensioen op 1 januari van het
daarop volgende jaar. Komt uw opzegging na
1 december binnen, dan loopt ANW Pensioen door
tot 1 januari van het daarop volgende jaar

Hoeveel kost het, hoeveel levert het op?

U betaalt maandelijks premie voor ANW Pensioen.
De premiebedragen staan in de tabel. Kijk voor uw
maandpremie op de regel waar uw leeftijd staat. Als
peildatum geldt hoe oud u bent op 31 december
2011. Ieder jaar dat u deelneemt, stijgt de premie
mee met uw leeftijd. Vanaf uw 60ste daalt de
jaarlijkse premie.
Kijk daarna bij het bedrag dat u wilt verzekeren. U
kunt kiezen uit drie bedragen. Dit zijn uitkeringen
per jaar die uw partner in maandelijkse termijnen
ontvangt. Uw partner moet over deze uitkeringen
nog wel belasting betalen.

Maandpremies ANW Pensioen 2011
Leeftijd op
31 december 2011

€ 14,050

€ 10.200

€ 6.250

Leeftijd op
31 december 2011

€ 14,050

€ 10.200

€ 6.250

65 jaar

68,07

49,46

30,11

39 jaar

22,71

16,50

10,05

64 jaar

71,14

51,69

31,48

38 jaar

20,88

15,17

9,24

63 jaar

78,00

56,68

34,51

37 jaar

18,92

13,75

8,37

62 jaar

87,18

63,34

38,57

36 jaar

17,35

12,60

7,68

61 jaar

90,46

65,73

40,02

35 jaar

16,49

11,98

7,29

60 jaar

92,17

66,97

40,78

34 jaar

15,72

11,42

6,96

59 jaar

95,64

69,49

42,32

33 jaar

13,75

9,99

6,08

58 jaar

93,65

68,05

41,44

32 jaar

12,84

9,33

5,68

57 jaar

90,77

65,96

40,16

31 jaar

12,58

9,14

5,57

56 jaar

87,09

63,29

38,54

30 jaar

11,65

8,46

5,15

55 jaar

82,02

59,60

36,29

29 jaar

11,36

8,25

5,02

54 jaar

77,92

56,62

34,48

28 jaar

10,81

7,86

4,78

53 jaar

71,42

51,89

31,60

27 jaar

9,99

7,26

4,42

52 jaar

65,08

47,29

28,79

26 jaar

9,47

6,88

4,19

51 jaar

59,76

43,43

26,44

25 jaar

9,30

6,76

4,11

50 jaar

54,48

39,59

24,10

24 jaar

8,85

6,43

3,92

49 jaar

52,72

38,30

23,32

23 jaar

8,80

6,39

3,89

48 jaar

47,81

34,74

21,16

22 jaar

8,81

6,40

3,90

47 jaar

43,13

31,34

19,09

21 jaar

8,81

6,40

3,90

46 jaar

38,60

28,04

17,08

20 jaar

8,76

6,36

3,87

45 jaar

36,40

26,46

16,11

19 jaar

7,95

5,78

3,52

44 jaar

34,32

24,94

15,18

18 jaar

7,63

5,54

3,38

43 jaar

30,97

22,50

13,70

17 jaar

5,14

3,74

2,28

42 jaar

29,41

21,37

13,01

16 jaar

5,12

3,72

2,26

41 jaar

27,70

20,13

12,26

15 jaar

5,10

3,71

2,26

40 jaar

25,06

18,21

11,09
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Hoelang kan ik deelnemen aan
ANW Pensioen?

U kunt deelnemen aan ANW Pensioen zolang u
pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Metaal en
Techniek. Dat is bijvoorbeeld zo in de volgende
situaties:
• u werkt bij een onderneming die behoort tot de
Metaal en Techniek
• u gaat met pensioen vóór uw 65ste
• u neemt vrijwillig deel aan de pensioenregeling in
de Metaal en Techniek
• u bent arbeidsongeschikt en ontvangt een uitkering (uw pensioenopbouw loopt door zonder dat u
daarvoor premie hoeft te betalen)
• u bent werkloos en ontvangt een pensioenbijdrage
van het FVP* (uw pensioenopbouw loopt door zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen)

Wanneer stopt mijn deelname aan ANW
Pensioen?
ANW Pensioen stopt automatisch in de volgende
situaties:
• u krijgt een nieuwe baan buiten de Metaal en
Techniek
• u bent langer dan 30 dagen werkloos en ontvangt
geen pensioenbijdrage van het FVP
• u wordt 65 jaar

Wanneer moet ik mijn deelname aan
ANW Pensioen zelf opzeggen?

U moet ANW Pensioen zelf opzeggen in de volgende
situaties:
• uw partner wordt 65 jaar. Vanaf die leeftijd keren
wij geen ANW Pensioen meer uit omdat uw partner
dan een AOW-uitkering krijgt
• uw huwelijk of partnerschap eindigt
• uw partner overlijdt

Wat gebeurt er als ik ziek word?

Als u ziek wordt, loopt ANW Pensioen gewoon door.
Uw werkgever betaalt dan uw loon door en houdt de
premie in op uw loon. Wordt u na twee jaar ziekte
arbeidsongeschikt, dan kunt u blijven deelnemen
aan ANW Pensioen zonder dat u daarvoor premie
hoeft te betalen. U moet dit zelf aanvragen bij PMT.
U moet aan drie voorwaarden voldoen om vrijgesteld te worden van premiebetaling:
• u bent arbeidsongeschikt voor 80% of meer

• u nam al deel aan ANW Pensioen voordat u ziek
werd
• uw deelname aan ANW Pensioen liep door tijdens
uw ziekte

Hoe vraagt mijn partner ANW Pensioen
aan?

Als u overleden bent, dan krijgt PMT daarvan
bericht van de gemeente. Uw partner ontvangt
daarna automatisch het aanvraagformulier voor
ANW Pensioen. Als dat niet gebeurt, kan uw partner
het beste zelf contact opnemen met PMT om het
formulier aan te vragen. Zodra PMT het formulier
heeft ontvangen, laten wij uw partner binnen een
maand weten wat de definitieve hoogte van de
uitkering is en wanneer die voor het eerst wordt
uitbetaald.
Als u en uw partner een gezamenlijke huishouding
voeren, dan moet uw partner een kopie van het
samenlevingscontract en de inschrijving in het
bevolkingsregister aan PMT sturen om het aanvraagformulier te ontvangen.
Woont u in het buitenland, dan moet uw partner
contact met ons opnemen om de aanvraag te
regelen. De contactgegevens staan achter op deze
brochure.

Wanneer krijgt mijn partner een
uitkering?

Uw partner ontvangt na uw overlijden een uitkering
totdat hij of zij 65 jaar wordt. Vanaf dat moment
ontvangt uw partner een AOW-uitkering van de
overheid. De hoogte van de AOW-uitkering vindt u
op de website van de Sociale Verzekeringsbank
(www.svb.nl). Andersom geldt: overlijdt u nadat uw
partner 65 jaar is geworden, dan ontvangt uw
partner geen ANW Pensioen.
In de volgende situaties heeft uw partner alleen
recht op ANW Pensioen als het aannemelijk is dat
uw overlijden niet was te voorzien:
• u overlijdt binnen een jaar vanaf het moment dat u
deelneemt aan ANW Pensioen
• u overlijdt binnen een jaar vanaf het moment dat u
bent getrouwd, een partnerschap hebt geregistreerd of een gezamenlijke huishouding bent
begonnen

* FVP staat voor Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Kijk voor meer informatie op www.fvp.nl
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Algemene informatie
Wat doet PMT?
PMT zorgt voor uw pensioen. PMT ontvangt de
pensioenpremie die werkgevers en werknemers
betalen. Wij houden de administratie bij en beheren
het vermogen. PMT betaalt het pensioen uit op het
moment dat u of uw nabestaanden daar recht op
hebben. We doen dit voor alle (voormalig) medewerkers en gepensioneerden in de bedrijfstak Metaal en
Techniek. Het pensioenfonds wordt bestuurd door
vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties.
Waar kan ik terecht met vragen?
Op www.bpmt.nl vindt u informatie over het pensioen bij PMT. Met gerichte vragen over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij onze afdeling Klanteninformatie. U kunt bellen van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer (070) 316 08 60. Ook kunt u contact opnemen
met een pensioenconsulent bij u in de buurt.
Namen, telefoonnummers en e-mailadressen vindt u
op www.bpmt.nl.

Waar kan ik terecht met klachten?
Bent u niet tevreden over PMT? Laat het ons weten.
Ga voor het online klachtenformulier naar de pagina
contact op www.bpmt.nl. U kunt ook mailen naar
klachten@bpmt.nl of een brief sturen naar PMT,
Antwoordnummer 10170,2280 VB RIJSWIJK.
Hoe krijg ik inzicht in mijn pensioen?
Jaarlijks ontvangen alle actieve deelnemers een
pensioenoverzicht. In dit overzicht vindt u de hoogte
van uw opgebouwde pensioen en het bedrag dat u
opgebouwd kunt hebben als u blijft deelnemen tot
uw pensioendatum. Ex-deelnemers ontvangen elke
vijf jaar zo’n overzicht.
Kijk ook eens op www.bpmt.nl. U vindt daar veel
informatie over de pensioenregeling. Met de pensioenplanner kunt u uw eigen pensioensituatie
bekijken. Hebt u specifieke pensioenvragen, neem
dan contact op met uw pensioenconsulent. Hun
contactgegevens vindt u op www.bpmt.nl.
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Lees ook onze andere brochures
· Uw pensioen in de Metaal en Techniek
· Pensioeninkoop
· Bijna met pensioen
· Ouderschapsverlof en uw pensioen
· Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen
· Echtscheiding en uw pensioen
· Werkloos en uw pensioen
· Overlijden en uw pensioen

Heeft u vragen?

Elke werkdag kunt u bellen met de afdeling Klanteninformatie via (070) 316 08 60. U kunt ook terecht bij
de pensioenconsulent in uw regio. De gegevens van
de pensioenconsulenten vindt u op www.bpmt.nl.

www.bpmt.nl

Disclaimer
Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij
zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en het
pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk
bepalend. U kunt het reglement bij ons opvragen of
downloaden van www.bpmt.nl.
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