ALLIANZ
OVEREENKOMST
Afstand Bijzonder Partnerpensioen

AFSTAND BIJZONDER PARTNERPENSIOEN

Overeenkomst tot afstand van het recht op Bijzonder Partnerpensioen zoals

U kunt deze overeenkomst insturen als:

vastgelegd in het pensioenreglement en artikel 57 van de Pensioenwet.

• De einddatum van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap is ingeschreven
bij de gemeente

Naam deelnemer		

• U de einddatum van uw samenleving aan ons heeft doorgegeven. Als u

Naam ex-partner		

dat nog niet heeft gedaan, kunt u dat hier alsnog doen.

komen hierbij overeen dat laatstgenoemde afstand doet van zijn/haar

Einddatum samenleving

aanspraak op Bijzonder Partnerpensioen, verkregen op de datum waarop

Datum			

hun huwelijk/geregistreerd partnerschap/gemeenschappelijke huishouding

Plaats				

is geëindigd.

Handtekening		
deelnemer		

Gegevens deelnemer
Handtekening		

Naam 				
Geboortedatum 		

man

vrouw

ex-partner		

Straatnaam 			
Nummer			
Woonplaats			

U kunt dit formulier terugsturen naar

Postcode			

Allianz Nederland Levensverzekering

Polisnummer		

Afdeling Pensioenen
Postbus 761

Gegevens ex-partner

3000 AT Rotterdam

Naam 				
Geboortedatum 		
Straatnaam 			
Nummer			
Woonplaats			
Postcode			

Of mailen naar pensioenen@allianz.nl.
man

vrouw

Toelichting bij Overeenkomst Afstand Bijzonder Partnerpensioen

Wat betekent afstand doen van Bijzonder Partnerpensioen?
Uw ex-partner kan afstand doen van het recht op Bijzonder Partnerpensioen.

In deze Toelichting leest u wat het Bijzonder Partnerpensioen precies is, wat

Dit wil zeggen dat uw ex-partner geen aanspraak meer maakt op het

het inhoudt als uw ex-partner er afstand van doet en hoe u dit regelt.

Bijzonder Partnerpensioen dat bij Allianz is verzekerd. Komt u te overlijden,
dan ontvangt uw ex-partner niets.

U en uw partner zijn uit elkaar. Uw ex-partner houdt in principe recht
op het Partnerpensioen dat tijdens de relatie bij de pensioenuitvoerder

Hoe doet uw ex-partner afstand van Bijzonder Partnerpensioen?

Allianz is verzekerd. Partnerpensioen voor ex-partners wordt Bijzonder

In de Pensioenwet staat dat uw ex-partner afstand kan doen van

Partnerpensioen genoemd.

Bijzonder Partnerpensioen bij huwelijksvoorwaarden of bij een schriftelijke
overeenkomst met het oog op scheiding. Bij ‘schriftelijke overeenkomst’ moet

Onder ‘ex-partner’ wordt verstaan:

u denken aan een echtscheidingsconvenant of aan een overeenkomst die u

• de ex-echtgeno(o)te van de deelnemer;

en uw ex-partner onderling sluiten.

• de ex-partner met wie de deelnemer een geregistreerd partnerschap
heeft 		

gehad;

Daarbij is het van groot belang dat u letterlijk vastlegt dat uw ex-partner

• de ex-partner met wie de deelnemer officieel heeft

afstand doet van het recht op Bijzonder Partnerpensioen. In de praktijk

samengewoond.‘Officieel’ 		

blijkt dat veel overeenkomsten niet aan deze eis voldoen. Daarom hebben

wil zeggen op basis van een notariële

samenlevingsovereenkomst.

wij de Overeenkomst Afstand Bijzonder Partnerpensioen. Hierin hebben
wij duidelijk opgenomen dat de ex-partner afstand doet van het Bijzonder

Uw ex-partner krijgt recht op Bijzonder Partnerpensioen zodra u overlijdt. U

Partnerpensioen. Als u en uw ex-partner de overeenkomst ondertekenen

kunt dit anders regelen. Dan moet uw ex-partner afstand doen van het recht

en terugsturen naar Allianz, dan heeft uw ex-partner geen recht meer op

op Bijzonder Partnerpensioen. Dit regelt u met de Overeenkomst Afstand

Bijzonder Partnerpensioen.

Bijzonder Partnerpensioen. U moet allebei de overeenkomst tekenen.
Daarna stuurt u de overeenkomst terug naar:

Heeft uw ex-partner al afstand gedaan?
Weet u niet zeker of het afstand doen van Bijzonder Partnerpensioen al is

Allianz Nederland Levensverzekering

geregeld in uw huwelijksvoorwaarden of echtscheidingconvenant? Stuur

Afdeling Pensioenen

ons dan een kopie van de documenten. Dan zullen wij voor u beoordelen

Postbus 761

of u aan de eisen heeft voldaan. Als uw ex-partner al afstand heeft gedaan

3000 AT Rotterdam

van Bijzonder Partnerpensioen, dan ontvangt u van ons een schriftelijke
bevestiging.

Over welke periode bestaat recht op Bijzonder Partnerpensioen?
Het Bijzonder Partnerpensioen heeft betrekking op de periode waarin

Wilt u de afstand alsnog regelen?

Partnerpensioen is verzekerd. Ook als is er geen partnerpensioen

Is de afstand van het Bijzonder Partnerpensioen nog niet geregeld? Maar

opgebouwd, bestaat er door het beëindigen van de relatie toch recht

wilt u dit alsnog doen? Onderteken dan allebei de overeenkomst en stuur

op bijzonder partnerpensioen. Bij een premieovereenkomst wordt

deze naar Allianz. Wij raden u aan allebei een kopie van deze overeenkomst

onderscheid gemaakt tussen partnerpensioen vóór de pensioendatum en

zorgvuldig te bewaren. Zodra wij de ondertekende overeenkomst hebben

partnerpensioen ná de pensioendatum.

ontvangen, bevestigen wij naar u en uw ex-partner dat uw ex-partner
afstand heeft gedaan van het Bijzonder Partnerpensioen.

Met ‘officieel uit elkaar gaan’ wordt bedoeld:
• echtscheiding;

Wat is pensioenverevening?

• ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed;

Pensioenverevening houdt in dat het ouderdomspensioen dat tijdens uw

• beëindiging van het geregistreerd partnerschap;

huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, na uw scheiding wordt

• beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding.

verdeeld. Wilt u het pensioen niet verdelen? Dan is niet automatisch ook het
afstand doen van het Bijzonder Partnerpensioen geregeld. Dit moet u apart
regelen.
Wie doet wat?
U moet er zélf voor zorgen dat uw ex-partner de overeenkomst ondertekent.
Zodra u en uw ex-partner de overeenkomst hebben ondertekend, stuurt u
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