Verzoek waardeoverdracht
Beste collega,

Wellicht heb je voor jouw indiensttreding al pensioenrechten opgebouwd bij een andere werkgever.
Overdragen pensioenaanspraken
Doordat je van baan bent veranderd, kan met betrekking tot jouw pensioenopbouw een pensioenbreuk
zijn ontstaan. Deze mogelijke pensioenbreuk kan (geheel of gedeeltelijk) worden hersteld door de door
jou reeds opgebouwde pensioenaanspraken elders over te dragen naar jouw huidige
pensioenverzekeraar.
Vraag waardeoverdracht aan
Indien je een overdracht van jouw pensioenaanspraken overweegt, kun je dit aangeven bij
Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG). Dit doe je door het formulier op de achterzijde
van deze brief zo volledig mogelijk in te vullen.
Je beslist zelf
Je hebt zelf de keuze om je elders opgebouwde pensioen over te dragen naar PPF APG. De offerte die
je dan krijgt van PPF APG is altijd vrijblijvend.
Dit formulier kun je ingevuld retour zenden naar:
Stichting Personeelspensioenfonds APG
T.a.v. Klantteam PPF APG
Antwoordnummer 3429
1000 PA AMSTERDAM
Aanvraag digitaal
Het is ook mogelijk om een waardeoverdracht aan te vragen via ‘Mijn PPF APG’ (https://mijn.ppf-apg.nl/ ).
Nadat je van PPF APG jouw startbrief hebt ontvangen, heb je toegang tot deze omgeving.
‘Mijn PPF APG’ is een online mijn-omgeving waar je onder andere jouw pensioengegevens kunt
raadplegen en zelf jouw pensioen kan berekenen op de door jouw gewenste ingangsdatum. Inloggen doe
je makkelijk, snel en veilig met jouw DigiD.
Heb je nog vragen over jouw pensioen?
Neem dan gerust contact op met het Klantteam PPF APG. Je kunt ons op werkdagen van 08.30 tot
17.00 telefonisch bereiken op 020 – 583 59 15. Liever per e-mail? Ons e-mailadres is
contact@ppf-apg.nl. Op onze website www.ppf-apg.nl vindt je misschien ook het antwoord op jouw
vraag.

Graag zo volledig mogelijk invullen!

Personeelsnummer

: _________________________

Datum in dienst

: __-___-_____

Naam en voorletters

: _____________________

Adres

: _________________________________ ____

Postcode en woonplaats

: _________

Geboorte datum

: __-___-_____

Geslacht

: vrouw/man

Burgerlijke staat

: ongehuwd/ ongehuwd samenwonend/ gehuwd/
geregistreerd partnerschap/ gehuwd geweest

__ __ __ __ __

____________________________

(doorhalen wat n.v.t. is)

(indien van toepassing invullen)
Naam en voorletters partner

: __________________ __ __ __ __ _vrouw/man

Geboorte datum

: __-___-_____

Huwelijksdatum

: __-___-_____

Gegevens vorige werkgever
Naam

: ____________________________________

Adres

: ________________________________ ___

Postcode en vestigingsplaats

: ________ ___________________________

Datum uitdiensttreding

: __-___-_____

Gegevens vorige pensioeninstantie
Naam

: ___________________________________

Adres

: _____________________________ _____

Postcode en vestigingsplaats

: ________ __________________________

Polis/ registratienummer

: ___________________________________

Datum

Ondertekening

____________

___________________________

