Beëindigingsformulier
Individuele nabestaandenpensioenverzekering
Wil je je individuele nabestaandenpensioenverzekering beëindigen? Vul dan dit formulier volledig in, onderteken het en stuur naar ons op.

Je kunt je verzekering op verschillende momenten beëindigen

Je kunt je nabestaandenpensioenverzekering jaarlijks op 31 december beëindigen. Zorg er dan voor dat dit formulier vóór 1 november bij ons
binnen is.

Je kunt je verzekering ook beëindigen op een aantal vaste momenten. Deze momenten benoemen we in dit formulier, met informatie
binnen welke periode je het formulier moet insturen. Je verzekering eindigt op de eerste dag van het eerstvolgende loontijdvak nadat wij
jouw beëindigingsformulier hebben ontvangen.

Let op: vertel je werkgever dat je je nabestaandenpensioenverzekering wilt stoppen

Je werkgever houdt namelijk de premie die je moet betalen in op je brutosalaris. Je werkgever en jij krijgen een bevestigingsbrief als wij je
nabestaandenpensioenverzekering hebben beëindigd.

Mijn persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
E-mailadres

Persoonlijke gegevens van mijn partner
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Burgerservicenummer
Geboortedatum

Reden van beëindiging

Formulier insturen...



Per 31 december

Vóór 1 november



Echtscheiding

Binnen 6 maanden na echtscheiding



Beëindiging geregistreerd partnerschap

Binnen 6 maanden na beëindiging geregistreerd partnerschap



Beëindiging gezamenlijke huishouding

Binnen 6 maanden na beëindiging gezamenlijke huishouding



Overlijden van de partner

Binnen 6 maanden na het overlijden



Overlijden van een kind

Binnen 6 maanden na het overlijden



J
e werkgever verzekert collectief

Binnen 8 weken na ingang van de

nabestaandenpensioen

Vul ook de achterkant van dit formulier in!

collectieve nabestaandenpensioenverzekering

Vervolg beëindigingsformulier individuele nabestaandenpensioenverzekering

Akkoord deelnemer
Ik beëindig mijn individuele nabestaandenpensioenverzekering. Ik weet dat mijn nabestaanden dan na mijn overlijden geen
nabestaandenpensioen krijgen.

Datum

Plaats

Naam (in blokletters)

Handtekening

Let op:

Vul het formulier volledig in! Dit voorkomt vertraging in de afhandeling.

Heb je vragen? Wij helpen je graag!

Mail of bel vooral als je vragen hebt. Je kunt ons mailen via info@phenc.nl en van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur
bellen via (079) 363 14 00. Misschien vind je het antwoord op je vragen op www.phenc.nl.

Scan het volledig ingevulde en ondertekende formulier in en mail het naar info@phenc.nl.
Of stuur het naar Pensioenfonds Horeca & Catering, Postbus 7308, 2701 AH Zoetermeer.

