
❏ 	Mijn partner en ik willen een verzekering voor het tijdelijk partnerpensioen. Hierdoor krijgt mijn partner na mijn overlijden 
tijdelijk extra geld van het pensioenfonds. Ik moet hiervoor zelf extra premie betalen. De werkgever houdt deze premie
in op mijn salaris of pensioen.

Uw gegevens:

Naam en voorletter(s)   Man  Vrouw

Adres 

Postcode + woonplaats 

Geboortedatum 

Datum indiensttreding 

Burgerservicenummer 

De gegevens van uw partner:

Naam en voorletter(s) partner  Man  Vrouw

Geboortedatum partner 

Burgerservicenr. partner  

Mutatieformulier 2020
Verzekering tijdelijk partnerpensioen

Extra geld voor uw partner 
Als u overlijdt, valt uw salaris weg. Uw partner krijgt levenslang een partnerpensioen van het pensioenfonds. Daarnaast is 
er misschien Anw. De Anw is een tijdelijke uitkering van de overheid. Uw partner krijgt deze alleen als uw partner aan de 
strenge voorwaarden voldoet. Krijgt uw partner geen Anw? Dan kan er een fors gat ontstaan. Een oplossing voor het Anw-gat 
is het tijdelijk partnerpensioen. Uw partner krijgt dit alleen als u daarvoor een verzekering hebt. Het tijdelijk partner pensioen 
gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de maand 
waarin uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, doch uiterlijk tot en met de maand waarin uw partner onverhoopt 
komt te overlijden.

Gemiddeld 
Brutosalaris Partnerpensioen

Anw als aan 
voorwaarden 

is voldaan

AOW voor 
uw partner

Uw partner bereikt  
AOW-gerechtigde leeftijd

U overlijdtU werkt
† †



Nieuw in dienst, een nieuwe relatie of een kind gekregen?
Kruis uw keuze aan:

❏ 	Ik ben korter dan twee maanden in dienst.
❏ 	Ik ben korter dan twee maanden geleden getrouwd/ gaan samenwonen/ een geregistreerde partnerrelatie aangegaan.
❏ 	Ik heb korter dan twee maanden geleden een kind gekregen.
❏ 	Ik heb korter dan twee maanden geleden een pleegkind of stiefkind opgenomen.
❏ 	Ik wil het tijdelijke partnerpensioen stopzetten.

Andere reden of de twee maanden zijn voorbij?
❏ 	Ik heb een andere reden dan de hierboven genoemde om de verzekering aan te vragen of de twee maanden zijn voorbij.

Ik weet dat als ik binnen één jaar na het afsluiten van de verzekering kom te overlijden het pensioenfonds alleen uitkeert 
als het overlijden plaatsvindt door een ongeval.

Plaats 

Pensioenfonds SNS REAAL 
Postbus 123  
1180 AC Amstelveen

Datum 

Afdeling Pensioenservice 
Telefoon 020 – 426 63 80  
pf.snsreaal@blueskygroup.nl

Handtekening werknemer Handtekening partner
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