Ontslag(en)
U bent ontslagen of heeft zelf ontslag genomen en heeft nu (tijdelijk) geen nieuwe werkgever? Uw pensioenopbouw bij PMT stopt. Kijk hieronder wat de mogelijkheden zijn die bij uw situatie passen.
Ontvangt u na uw deelname
aan de pensioenregeling van
PMT aansluitend een ongekorte
WW-uitkering?

Nee

• U bereikt in minder dan drie
jaar uw AOW-datum, én/of
• U bouwt ergens anders
pensioen op?

Nee

Ja

• Bent u niet door uw eigen
schuld werkloos, én
• Heeft u uitzicht op de overgangsregelingen?

Ja

Bent u op het moment van
ontslag 60 jaar of ouder, had u
tot uw ontslag een vast dienstverband én heeft u nu geen
inkomsten uit arbeid?

Ja

Nee

Vraag de ouderenregeling aan,
daarmee behoudt u uw uitzicht
op de overgangsregelingen. Stuur
ons een kopie van uw ontslagbrief
en de bevestigingsbrief van uw
WW-uitkering.
Een half jaar voor uw 62e sturen
wij u een aanvraagformulier om
uw pensioen in te laten gaan.
U moet dan laten zien dat u
nog steeds aan de voorwaarden
voldoet. Vragen? Neem contact
met de pensioenconsulent in uw
regio.
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Ja

Uw pensioenopbouw stopt.
U kunt geen pensioen blijven
opbouwen. Een eventueel uitzicht op de overgangsregelingen
vervalt.

Nee

U kunt pensioen op blijven
bouwen met de regeling
‘Pensioenopbouw tijdens werkloosheid’. Dat betekent:
•	U bouwt maximaal drie jaar
pensioen op, als u kunt aantonen dat u een WW-uitkering
of ZW-uitkering ontvangt.
• U bouwt 70% op van wat u
opbouwde voor uw ontslag.
• U betaalt 50% van de totale
premie. PMT betaalt de andere
50%.
Vraag binnen een jaar na ontslag
een offerte aan via onze calculator of neem conact op. Binnen
15 werkdagen ontvangt u een
offerte.
Let op: U heeft dekking voor
ANW Pensioen zolang u een
WW-uitkering ontvangt.

U kunt vrijwillig pensioen op
blijven bouwen als u al pensioen
opbouwt bij PMT.
• U bouwt nog maximaal drie
jaar pensioen op. Als u kunt
aantonen dat u zelfstandige
bent, kunt u nog tien jaar
opbouwen.
• U bouwt pensioen op over het
salaris dat u verdiende voor
uw ontslag.
• U betaalt de gehele premie
zelf. Het werkgevers- en werknemersdeel.
Bereken online of vrijwillig pensioen opbouwen voor u aantrekkelijk is en vraag binnen een jaar na
ontslag een vrijblijvende offerte
op. Ga naar de calculator WW.
Let op: U kunt ook blijven
deelnemen aan ANW Pensioen.
Geef dat bij uw aanvraag aan.

Nee
Gaat u binnen drie jaar weer
werken in de Metaal en Techniek
en gaat u opnieuw pensioen
opbouwen bij PMT?

Ja
U komt in aanmerking voor de
regeling “verlengde onderbreking”. Hiermee houdt u uitzicht
op de overgangsregelingen.
Neem contact met ons op, zodra
u in dienst treedt.

September 2018
september 2016

Waar moet u verder aan denken?
✔ Wilt u meer pensioen voor uw partner? Als uw pensioenopbouw bij PMT stopt, dan kunt u ervoor kiezen een
deel van uw ouderdomspensioen in te wisselen voor een hoger partnerpensioen. Op het moment dat u met
pensioen gaat, kunt u opnieuw kiezen. U leest er hier meer over.

✔ Onze pensioenconsulenten helpen u graag. De contactgegevens vindt u op www.bpmt.nl/contact.
✔ U mag in totaal niet meer pensioen opbouwen dan fiscaal is toegestaan, anders kan de Belastingdienst over
het teveel extra belasting heffen. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!


(

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

