Extra partnerpensioen (ANW Pensioen)
Als u overlijdt, heeft dat gevolgen voor de financiële situatie van uw partner en/of kinderen. Bekijk samen met uw
partner of er na uw overlijden voldoende inkomsten zijn. Met ANW Pensioen bij PMT zorgt u voor extra inkomsten
naast het partnerpensioen van PMT. Hieronder ziet u wanneer ANW Pensioen verstandig zou kunnen zijn en wat u
moet doen als u hieraan wilt deelnemen.

Wat moet u doen?
Bouwt u nu pensioen op bij PMT
en heeft u een partner?

Ja
Wilt u voor uw partner een
verzekering afsluiten voor
extra partnerpensioen als u
overlijdt?

U hoeft niets te doen.

Nee
U hoeft niets te doen.

Nee

Ja
✔ U kunt kiezen uit drie verzekerde bedragen. Uw partner krijgt dit bedrag jaarlijks vanaf uw
overlijden tot de AOW-leeftijd van uw partner, in twaalf maandelijkse termijnen:
- € 7.000 bruto per jaar
- € 11.300 bruto per jaar
- € 15.700 bruto per jaar
✔ In de premietabel* vindt u de premies die horen bij de verzekerde bedragen en uw leeftijd.
✔ Stuur een ingevuld en ondertekend formulier naar PMT.

Wanneer kan ANW Pensioen verstandig zijn?
•	Als uw partner geen recht heeft op een Nabestaandenuitkering (Anw) van de overheid. Op www.svb.nl ziet u of
uw partner voor deze uitkering in aanmerking komt.
•	Als u verwacht dat de hoogte van het PMT partnerpensioen onvoldoende is.
•	Als u een periode werkloos of arbeidsongeschikt bent geweest. Hierdoor is het partnerpensioen van PMT voor
uw partner lager.
•	Als u bent gescheiden. Uw nieuwe partner ontvangt een lager partnerpensioen als u komt te overlijden, omdat
een gedeelte naar uw ex-partner gaat. Kijk in Mijn PMT hoeveel partnerpensioen uw huidige partner ontvangt.
En bekijk op www.bpmt.nl/scheiden hoe uw pensioen is verdeeld tussen u en uw ex-partner.

Goed om te weten
Premie ANW Pensioen
• De premie wordt jaarlijks door PMT vastgesteld.
• De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en het bedrag dat u voor uw partner verzekert.
• Uw werkgever houdt de premie in op uw bruto maandsalaris en betaalt de premie aan PMT.
• In de premietabel vindt u de hoogte van de maandpremie in 2020.
• 	Werkte uw partner op het moment van overlijden niet bij een bedrijf in Metaal en Techniek? Als uw partner op
het moment van overlijden een lopende WW-uitkering of Ziektewetuitkering had, aansluitend op het werk in
de sector, komt u mogelijk in aanmerking voor extra partnerpensioen.
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Aanpassen of stopzetten ANW Pensioen
U kunt de hoogte van het verzekerde bedrag aanpassen. U kunt ook het ANW Pensioen stopzetten.
•	Verhogen kan op ieder moment in het jaar.
•	Verlagen kan een keer per jaar.
•	Wilt u de verzekering ANW Pensioen aanpassen of stopzetten? Stuur een brief naar PMT waarin u aangeeft dat
u het ANW Pensioen wilt opzeggen. Op deze brief moet uw handtekening staan.
U zegt op in:

Uw ANW Pensioen stopt:

december, januari of februari

1 april daarop volgend

maart, april of mei

1 juli daarop volgend

juni, juli of augustus

1 oktober daarop volgend

september, oktober, november

1 januari daarop volgend

Deelname aan ANW Pensioen bij einde dienstverband, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
Als uw dienstverband stopt, dan stopt de pensioenopbouw bij PMT. Als u ANW Pensioen had afgesloten, dan
stopt dit ook. Toch kunt u in de meeste gevallen ANW Pensioen voortzetten bij PMT.
•	Als u vrijwillig pensioen gaat opbouwen, kunt u ook ANW Pensioen door laten lopen. U betaalt dan naast de
volledige pensioenpremie (100%) ook zelf de premie van ANW Pensioen.
• 	Verklaart UWV dat u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent? Dan kan ANW Pensioen premievrij doorlopen.
Vraag dit binnen een jaar na de keuring van UWV aan. Verklaart UWV dat u tussen 35%-80% arbeidsongeschikt
bent? Dan kunt u kiezen om ANW Pensioen voort te zetten. Hiervoor betaalt u premie.
•	Als u werkloos wordt en u een WW-uitkering of Ziektewet-uitkering ontvangt van de overheid (UWV), dan betaalt
u geen premie voor ANW Pensioen. De dekking van ANW Pensioen loopt gratis door tijdens uw WW-uitkering.
Gaat u (gedeeltelijk) met pensioen?
• 	Dan kunt u uw verzekering voor ANW Pensioen laten doorlopen tot de AOW-leeftijd van uw partner. Uw ANW
Pensioen loopt door onder dezelfde voorwaarden als bij uw laatste werkgever. U betaalt hiervoor zelf de premie
aan PMT. U ontvangt hierover bericht op het moment dat u met pensioen bent.
Premie ANW Pensioen
De premie voor ANW Pensioen is mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Uitkering ANW Pensioen
• 	In Mijn PMT ziet u de hoogte van het partnerpensioen, inclusief ANW Pensioen, dat uw partner ontvangt als u overlijdt.
• Uw partner krijgt ANW Pensioen ook als hij of zij nog andere inkomsten heeft.
• Uw partner behoudt de uitkering van ANW Pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd.

Let op:
•	ANW Pensioen is een verzekering. U bouwt dus geen pensioen op. Als uw deelname aan ANW Pensioen stopt,
heeft uw partner geen recht op een uitkering.
• In de volgende gevallen moet u ANW Pensioen zelf opzeggen:
- einde van uw gezamenlijke huishouding of uw huwelijk in het buitenland.;
- overlijden van uw partner;
- het bereiken van de AOW-leeftijd van uw partner.
•	Overlijdt u binnen een half jaar na de aanvang van deelname aan ANW Pensioen? PMT vraagt een onafhankelijke medisch adviseur om te onderzoeken of het overlijden bij aanvang van de verzekering te verwachten was.
In dat geval ontvangt uw partner geen ANW Pensioen.
* Alle verwijzingen in deze pensioeninfo kunt u vinden op onze website www.bpmt.nl.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!


(

www.bpmt.nl
via het contactformulier op www.bpmt.nl/contact
070 - 316 08 60

