Formulier Anw-hiaatverzekering
Persoonsgegevens
Naam
Klant- / Polisnummer
Burgerlijke staat
E-mailadres
Telefoonnummer
Reden aanmelding/wijziging


Indiensttreding



Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenwonen



Geboorte of adoptie kind (geboortebewijs meesturen)



Einde uitzending buitenland



Verlaging of beëindiging van de verzekering

Gewenste wijziging


Volledige verzekering



2/3 verzekering



1/3 verzekering



Beëindiging verzekering

Ingangs- / wijzigingsdatum

Philips Pensioenfonds

+31 (0) 88 – 015 79 00

Prof. E.M. Meijerslaan 1 Amstelveen

info@philipspensioenfonds.nl

Postbus 123, 1180 AC Amstelveen

www.philipspensioenfonds.nl

Handtekeningen
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat uw partner voldoet aan de voorwaarden voor de Anwhiaatverzekering van Philips Pensioenfonds. Dat betekent dat u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap
heeft, of dat u samenwoont op één adres en een gezamenlijke huishouding heeft.
U kunt de Anw-hiaatverzekering alleen afsluiten of verhogen binnen twee maanden na indiensttreding, na het
aangaan van een relatie of na de geboorte of adoptie van een kind. Vanaf de ingangs- of wijzigingsdatum bent u
premie verschuldigd voor de verzekering. Door ondertekening van dit formulier machtigt u uw werkgever of
Philips Pensioenfonds om tot beëindiging van de verzekering premie in te houden op uw salaris of pensioen. Als u
de verzekering verlaagt of beëindigt, dan gaat de nieuwe premie in op de eerste dag van de maand na ontvangst
van dit formulier.
Philips Pensioenfonds registreert de persoonlijke gegevens van u en uw partner om uw pensioenregeling correct
te kunnen uitvoeren. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U leest daarover meer in onze privacyverklaring
op onze website.
Plaats
Datum
Handtekening deelnemer
Handtekening partner
Vergeet niet een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen (een kopie van het rijbewijs volstaat niet).

U kunt dit formulier digitaal versturen via uw persoonlijke online pensioenomgeving in MijnPPF.
U kunt inloggen via www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf.
U kunt het formulier ook per post toesturen. Binnen Nederland kunt u gebruikmaken van ons antwoordnummer
(geen postzegel nodig), buiten Nederland gebruikt u het postbus-adres (met postzegel). U vindt onze
adresgegevens onderaan de eerste pagina.

