Aanvraagformulier WIW

voor een berekening van uw pensioen
U hebt pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds PWRI.
Maar hoeveel pensioen ontvangt u straks eigenlijk?
Dat hangt af van de keuzes die u maakt. U kunt uw pensioen
bij het PWRI namelijk aanpassen aan uw persoonlijke wensen.
Wij kunnen uw pensioen voor u berekenen.
We hebben dan wel enkele gegevens van u nodig.
U kunt deze invullen op dit formulier.

Let op!
Voor de berekening hebben
wij de juiste en meest
recente gegevens nodig.
Ontvangen wij verkeerde
of onvolledige gegevens?
Dan kunnen wij de aanvraag
helaas niet verwerken.

Stuur dit formulier naar:
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbus 3094
6401 DN Heerlen

UW GEGEVENSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Naam
Voorletter(s)
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum
Telefoonnummer
Klantnummer
1. Mag uw werkgever een kopie van de berekening ontvangen?
Ja

Nee

Naam werkgever
Contactpersoon
Adres
Postcode

Woonplaats

Ga verder op
de achterkant!

GEGEVENS OUDERDOMSPENSIOENWWWWWWWWWWWWWWWWWW
2. Vanaf wanneer wilt u uw pensioen laten ingaan? De opbouw van uw pensioen
loopt door tot aan het moment van pensionering.
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u ouderdomspensioen. U kunt er ook voor kiezen eerder met
pensioen te gaan. Dit kan alleen op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt.
Ik ga met pensioen op de eerste dag van de maand waarin ik 65 word.
Ik ga met pensioen op het moment dat mijn AOW ingaat.
U kunt tot uw AOW-leeftijd een AOW-overbrugging krijgen, als u blijft werken tot uw pensioeningangsleeftijd. Uw levenslang ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Wilt u een AOWoverbrugging tot uw AOW-leeftijd?
Ja, ik wil een overbrugging tot mijn AOW-leeftijd
Nee, ik wil steeds hetzelfde pensioen

UITRUILEN OUDERDOMSPENSIOENWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
3. Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een nabestaandenpensioen?
Als u op of na 1 januari 2008 deelnemer bent aan de pensioenregeling WIW, kunt u een deel van
uw ouderdomspensioen uitruilen voor een nabestaandenpensioen.
Ja

Nee

ONDERTEKENINGWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

30.0101.19

Uw handtekening

Datum

