Samenvallende diensttijd

Wat moet u doen?
1. Vul de gegevens in bij 1, 2 en 3. Dit kan digitaal. U kunt het formulier ook printen en met pen invullen.
2. Stuur het formulier (digitaal of met de post) naar de andere pensioenuitvoerder. Die vult de gegevens in bij 4, 5 en 6.
3. Als u het formulier terugheeft, stuurt u het naar ABP. Het adres staat op de laatste pagina.

1. Uw gegevens
Naam						

Voorletter(s)

Geboortedatum
dd mm j j j j

Straat en huisnummer*
* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode		

Plaats		

Land

Uw klantnummer bij ABP*

* U vindt uw klantnummer in eerdere brieven van ABP of op MijnABP.

E-mail

Telefoon

Vul uw rekeningnummer alleen in:
• nadat u het formulier heeft teruggekregen van de andere pensioenuitvoerder
• en als u tussen 1996 en 2007 uw pensioen bij ABP heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder.
Heeft u geen IBAN-rekeningnummer? Kijk dan op abp.nl/buitenland bij Buitenlands rekeningnummer wijzigen.
IBAN-rekeningnummer*				

Ten name van

* Dit vindt u op uw bankafschrift.

2. Gegevens partner
Vul dit alleen in als uw partner ook een pensioen krijgt.
Naam						

Voorletter(s)

Geboortedatum

24.4000.21-01

dd mm j j j j

3. Gegevens andere pensioenuitvoerder
Naam pensioenuitvoerder (pensioenfonds)					

Klantnummer/kenmerk

4. Informatie over het particuliere pensioen (de andere pensioenuitvoerder vult dit in)
Houdt u bij de vaststelling van het pensioen rekening met de AOW of Anw? U past bijvoorbeeld een franchise toe.
Nee, ga naar vraag 5.
Ja, vul de ingangsdatum en de tijdvakken in.
Wat is de ingangsdatum van het pensioen?
Als het een nabestaandenpensioen betreft, vult u de ingangsdatum van het nabestaandenpensioen.

Over welke tijdvakken voor 1995 houdt u rekening met de AOW of Anw?
Van 			

Tot			

Van

Tot

5. Informatie over ander overgedragen opgebouwd pensioen (de andere pensioenuitvoerder vult dit in)
Is er pensioen aan u overgedragen dat voor 1995 is opgebouwd? Vermeld dan de naam van die pensioenuitvoerder hieronder in
de linkerkolom. Weet u ook de perioden wanneer dat pensioen is opgebouwd? Vul dan de tijdvakken onder Van – Tot in.
Naam pensioenuitvoerder				
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Van			

Tot
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6. Ondertekening pensioenuitvoerder
(pensioenfonds)
Met wie kunnen wij contact opnemen als wij nog vragen hebben?
Naam								

Telefoon

Eventuele opmerkingen

Datum				

Handtekening			

Stempel

Plaats

Heeft u geen stempel? Stuur het formulier
dan samen met een brief (met logo) toe.

Stuur het ondertekende en gestempelde formulier alstublieft terug naar de deelnemer.

Wat moet u doen met dit formulier?
1. V
 ul de gegevens in bij 1, 2 en 3.
Dit kan digitaal. U kunt het formulier
ook printen en met pen invullen.

2. S
 tuur het formulier (digitaal of met
de post) naar de andere pensioen
uitvoerder. Die vult de gegevens in
bij 4 , 5 en 6.

* Vanuit Nederland (zonder postzegel):

* Vanuit het buitenland (met postzegel):

ABP
Antwoordnummer 4053
6400 VC Heerlen

ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
The Netherlands
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3. A
 ls u het formulier terugheeft,
stuurt u het naar ABP*
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