Vervroegd pensioen aanvragen

WANNEER GEBRUIK JE DIT FORMULIER?
De standaard pensioenleeftijd bij Mars Pensioenfonds is 68 jaar. Normaal gesproken krijg je ongeveer 6 maanden vóór je
AOW-leeftijd een formulier van ons over het aanvragen van je pensioen. Maar, je kunt natuurlijk ook eerder met pensioen. Als
je eerder met pensioen wilt, gebruik je dit formulier om je vervroegde pensioen aan te vragen. Je kunt hierop ook aangeven
of je volledig of gedeeltelijk met pensioen wilt.
VRAAG JE PENSIOEN MINIMAAL 3 MAANDEN VAN TEVOREN AAN
Wil je eerder met pensioen? Stuur dit formulier dan minimaal 3 maanden vóór jouw pensioendatum op.
HANDTEKENINGEN VAN JE EVENTUELE PARTNER EN MARS
Je moet het formulier door een aantal personen laten ondertekenen. Heb je een partner, dan moet hij of zij het formulier
ondertekenen. Als je eerder met pensioen gaat, heeft dat namelijk gevolgen voor het partnerpensioen. Werk je nog bij Mars?
Dan moet Mars ook weten dat je eerder met pensioen gaat en hiervoor akkoord geven.
TERUGSTUREN
Stuur dit formulier terug naar:
Stichting Mars Pensioenfonds
Postbus 123
1180 AC Amstelveen
TERUGGESTUURD! EN NU?
Eerst krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden voor jouw pensioendatum krijg je van ons een brief
met daarin de pensioenbedragen. Ook krijg je een formulier om je pensioen definitief mee aan te vragen en om door te geven
welke keuzes jij voor je pensioen wilt maken. In de maand voordat je met pensioen gaat, krijg je een brief met jouw definitieve
pensioenbedragen.
MEER INFORMATIE
Wil jij meer weten? Neem dan contact met ons op via 088 015 79 20. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van
08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar pensioenservice@marspensioen.nl
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Vervroegd pensioen aanvragen

1. Jouw persoonlijke gegevens
Pensioennummer
Dit vind je onder het kopje ‘kenmerk’,
bovenaan de correspondentie van je
pensioenfonds

Voorletteres

Achternaam

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Pensioendatum
Wanneer wil je met pensioen?
Ik wil met pensioen op (DD/MM/JJJJ)

3. Volledig of gedeeltelijk met pensioen?
Wil je volledig met pensioen?

	
Overleg met jouw werkgever voor hoeveel procent je met pensioen wilt gaan. Je kunt voor maximaal
50% met pensioen gaan, je moet 50% blijven werken.

Ja, ik wil volledig met pensioen
Nee, ik wil met pensioen voor

4. Ondertekening lijnmanager
Datum

%

(alleen invullen als je nog bij Mars werkt)

Handtekening

5. Ondertekening partner
Datum

Handtekening

6. Jouw handtekening
Ga je 5 jaar vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan verklaar je met jouw handtekening dat je na je pensioendatum niet meer gaat werken en ook niet de
intentie hebt om weer te gaan werken.

Datum

Handtekening
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