AANVRAAG TOT OVERDRACHT VAN PENSIOENRESERVE
NA UITTREDING UIT DE SECTOR PENSIOENFONDS METAAL OFP
INDIEN U DE METAALSECTOR (*) VERLATEN ZOU HEBBEN ANDERS DAN DOOR OVERLIJDEN OF
PENSIONERING (**), UW PENSIOENRESERVE (OF VERWORVEN RESERVE) HOGER IS DAN
150 EUR (***) EN U EEN OVERDRACHT VAN DEZE PENSIOENRESERVE WENST
MOET U ONS DIT VIA ONDERSTAAND FORMULIER LATEN WETEN BINNEN DE 30 DAGEN
WANNEER U DEZE TERMIJN LAAT VERSTRIJKEN, NEMEN WIJ AAN DAT U KOOS VOOR OPTIE 1.
LET WEL: U KAN NADIEN TE ALLEN TIJDE NOG DE OVERDRACHT VRAGEN NAAR
EEN PENSIOENINSTELLING ZOALS BEDOELD IN OPTIE 2, 3 EN 4.
(*)
(**)
(***)

Alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het aanvullend pensioenplan van het paritair comité voor de metaal-, machineen elektrische bouw (PC 111)
hetzij (i) met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of (ii) vanwege het feit dat uw werkgever of, in geval van overdracht
van uw arbeidsovereenkomst, uw nieuwe werkgever niet langer valt onder het ressort van PC111
geïndexeerd bedrag

LET WEL: uw pensioenreserve wordt in geval van uittreding anders dan door overlijden of pensionering nooit
uitbetaald. U hebt wel de mogelijkheid aan te geven hoe uw pensioenreserve verder moet beheerd worden.
U beschikt over de onderstaande opties in geval van uittreding. Gelieve uw keuze hieronder aan te duiden.
OPTIE 1 betreft behoud van uw pensioenreserve bij het Pensioenfonds Metaal OFP; OPTIES 2, 3 en 4 een
overdracht van uw pensioenreserve naar een andere pensioeninstelling. Op het moment van overdracht wordt
uw pensioenreserve desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie.
 OPTIE 1: Ik wens mijn pensioenreserve bij het Pensioenfonds Metaal OFP te laten staan zonder
		
enige wijziging van de pensioentoezegging én met behoud van de overlijdensdekking
		

Ik krijg het statuut van passieve aangeslotene (of “slaper”).

		
		

Indien u hiervoor kiest, hoeft u verder niets te doen.
U moet dit formulier dus niet invullen of terugsturen.
Overlijdensdekking
Indien u overlijdt voor uw aanvullend pensioen kan uitbetaald worden, wordt uw
pensioenreserve in de vorm van een overlijdendekking aan uw begunstigde(n) uitbetaald
(in de rangorde zoals bepaald in het Pensioenreglement PFM OFP).
Meer informatie hierover vindt u op onze website (www.pfondsmet.be).

 OPTIE 2: Ik wens mijn pensioenreserve over te dragen naar de pensioeninstelling van mijn nieuwe
		
werkgever.
Dit is enkel mogelijk indien u wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van uw nieuwe
werkgever.
 OPTIE 3: Ik wens mijn pensioenreserve over te dragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe
		
inrichter waaronder mijn nieuwe werkgever ressorteert.
Dit is enkel mogelijk indien u wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van deze
inrichter.
 OPTIE 4: Ik wens mijn pensioenreserve over te dragen naar een pensioeninstelling die de totale
winst verdeelt onder de aangeslotenen (in verhouding tot hun reserves) en de kosten
		
beperkt (de zogenaamde KB69 pensioeninstellingen). U vindt een overzicht van deze
		
pensioeninstellingen op de website van de FSMA (www.fsma.be).
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AANVRAAG TOT OVERDRACHT VAN PENSIOENRESERVE
NA UITTREDING UIT DE SECTOR PENSIOENFONDS METAAL OFP
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam-voornaam:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

Adres:.................................................................................................................................
..............................

............................................................................................

Tel. of GSM:........................................................................... Email:..................................................... @...................................................................................................
Rijksregisternummer:
Ik heb de metaalsector verlaten op

GEGEVENS VOOR DE OVERDRACHT (indien optie 2, 3 of 4)
GEGEVENS NIEUWE INRICHTER (WERKGEVER OF SECTOR):
Naam:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer:

........................................................................................................................................................................................................................

Statuut aangeslotene

arbeider

bediende

Datum in dienst werkgever:
GEGEVENS NIEUWE PENSIOENINSTELLING:
Naam:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer:

...........................................................................

Polisnummer:

................................................................................................

IBAN
BIC
Te vermelden referentie bij overdracht:
Naam-voornaam contactpersoon :

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Tel. of GSM:........................................................................... Email:..................................................... @...................................................................................................

Na dit document volledig te hebben ingevuld, voeg ik bij dit document:
- een recto/verso kopie van mijn identiteitskaart
- een kopie van mijn formulier C4
- een werkloosheidsbewijs (indien u werkloos bent)
- een kopie bewijs aansluiting pensioenplan van de aangeduide pensioeninstelling
Meer informatie m.b.t. bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring op onze website www.pfondsmet.be

Alle documenten opsturen naar:
Pensioenfonds Metaal OFP
Ravensteingalerij 4/7
1000 BRUSSEL
Tel: 02 504 97 77
Email: info@pfondsmet.be

De aangeslotene,

(handtekening-datum)
(naam en voornaam)
.........................................................................................

www.pfondsmet.be
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