Einde samenleving doorgeven
Als je samenwoonde

WAAROM DIT FORMULIER?
Als je niet meer samenwoont dien je de beëindiging van je samenleving door te geven.
Of jouw ex-partner recht op bijzonder
partnerpensioen heeft, is afhankelijk van
het geldend pensioenreglement. Vul het
formulier in om de rechten van je ex-partner
te bepalen.

Ben je op dit moment in dienst bij Mars?
Jouw ex-partner ontvangt geen bijzonder
partnerpensioen als jij overlijdt. Je hoeft de
vraag onder ‘Afspraken over het bijzonder
partnerpensioen’ dus niet in te vullen. Wel
willen we graag weten dat jullie uit elkaar zijn.
Vul daarom de rest van het formulier
wel in.

Ben je deelnemer aan de eindloonregeling?
Als je samenwoont en je partner is aangemeld
bij Mars Pensioenfonds (MPF), dan krijgt je
partner recht op partnerpensioen als jij
overlijdt (het partnerpensioen dat is
opgebouwd tot aan de datum waarop de
samenlevingsovereenkomst is beëindigd). Als
jullie uit elkaar gaan, krijgt je ex-partner een
aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Vul
het volledige formulier in.

Ben je gepensioneerd of uit dienst?
Jouw ex-partner heeft (mogelijk) recht op
bijzonder partnerpensioen. We willen daarom
graag dat je het volledige formulier
invult.

Ben je deelnemer aan de
MUP-/MSP-regeling?
Wat je moet doen, ligt aan of je wel of niet in
dienst bent bij Mars.

EINDE HUWELIJK OF GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP?
Waren jullie getrouwd of geregistreerd
partners? Dan hoef je de scheiding niet aan
ons door te geven, wij krijgen die informatie
van de gemeente waarin je woont. Daarna
krijg je bericht van ons over de eventuele
verdeling van je pensioen.

MEESTUREN
Hebben jij en je ex-partner afspraken gemaakt over het bijzonder partnerpensioen?
Stuur dan een afschrift of uittreksel mee van
de samenlevingsovereenkomst of van een
ontbindingsovereenkomst mee waarin dit
staat.
Ook als jullie het formulier niet beide ondertekenen, moet een van beide documenten
meegestuurd worden.
TERUGSTUREN
Stuur het formulier terug naar:
Mars Pensioenfonds
Postbus 123
1180 AC Amstelveen
Of scan het formulier in en mail het naar
pensioenservice@marspensioen.nl

1 Jouw gegevens
1.1 Naam

Voorletters

Achternaam

1.2 Geboortedatum (ddmmjjjj)
1.3 Pensioennummer
Dit vind je op onze brieven onder
‘Ons kenmerk’’

2 Gegevens van je ex-partner
2.1 Naam

Voorletters

Achternaam

2.2 Straat en huisnummer
2.3 Postcode en plaats

Postcode

Plaats

2.4 Geboortedatum (ddmmjjjj)
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3 Afspraken over het bijzonder partnerpensioen
Hebben jij en je ex-partner		
afspraken gemaakt over het 		
bijzonder partnerpensioen?				

Nee
Ja. 		

> Stuur een afschrift of uittreksel van de samenlevingsovereenkomst
of ontbindingsovereenkomst mee waarin dit staat.

4 Ondertekening
4.1 Datum (ddmmjjjj)

4.2 Jouw handtekening

4.3 Handtekening ex-partner
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