
Stichting bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

   Formulier uitruilen deel ouderdomspensioen  
bij einde deelneming

   
   Met dit formulier kunt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een (hoger) 

partnerpensioen, wanneer uw deelname aan de pensioenregeling stopt. Bijvoorbeeld omdat u uit 
dienst gaat. Met deze keuze wordt uw ouderdomspensioen wel lager. 

   U kunt deze pensioenkeuze ook maken vlak voordat u met pensioen gaat. Hiervoor gebruikt u het 
aanvraagformulier voor uw pensioen dat u van ons ontvangt zes maanden voor uw AOW-leeftijd. 
Hierop vindt u ook de andere pensioenkeuzes die u alleen voor uw  
pensionering kunt maken.

  Let op: Partnerpensioen per 1 januari 2017 veranderd
   Sinds 1 januari 2017 bestaat de opbouw van partnerpensioen uit twee delen. Een deel op opbouwbasis en 

een deel dat is meeverzekerd op risicobasis. Het deel dat u heeft opgebouwd blijft staan voor uw partner, 
wanneer u uit dienst of met pensioen gaat. Het deel op risicobasis vervalt op dat moment. Hierdoor is het 
partnerpensioen lager bij uitdiensttreding of pensionering. Dit kan een reden zijn om een deel van uw 
ouderdomspensioen uit te ruilen voor meer partnerpensioen.

  Mijn Koopvaardij
   Wilt u weten hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u heeft opgebouwd? Ga naar Mijn Koopvaardij 

(toegankelijk met DigiD) op www.mijnkoopvaardij.nl. Hier vindt u uw persoonlijke pensioensituatie 
en de pensioenplanner. Met de plannner berekent u zelf direct het effect van de pensioenkeuze om 
een deel van uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen.

  Uitruilen deel ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen bij einde deelneming 

  Naam   

  Geboortedatum 

  Persoonsnummer 

  
   Als u deze pensioenkeuze maakt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden: 
  - het partnerpensioen mag na de uitruil niet hoger zijn dan 70% van uw ouderdomspensioen, en
  - het partnerpensioen en het bijzonder partnerpensioen mogen samen niet hoger zijn dan 100% van  
   uw ouderdomspensioen.

   U kunt hieronder aangeven hoe u de verhouding tussen uw partnerpensioen en uw ouderdoms- 
pensioen wilt wijzigen. Heeft u een nieuwe baan met een pensioenregeling? Controleer dan eerst 
hoeveel partnerpensioen daar is geregeld.

    Ik wil een gedeelte van mijn ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen.  
    De hoogte van mijn partnerpensioen moet worden: €

   Let op: deze pensioenkeuze kunt u hierna alleen nog wijzigen wanneer u met pensioen gaat. Uw partner 
moet hiermee dan wel instemmen.
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   Formulier terugsturen
   Onderteken het formulier. Stuur het binnen zes maanden nadat uw pensioenopbouw bij Bpf 

Koopvaardij is gestopt naar:

  Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij 
  Antwoordnummer 91056
  2509 VC Den Haag

  

  Plaats

  Datum  

  Handtekening

    
 

   

  

Stichting bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Ondertekening
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