Folder: uw keuzemogelijkheden
Nu u met pensioen gaat, kunt u verschillende keuzes maken voor uw
pensioen. Op bijgevoegd keuzeformulier kunt u aangeven of u gebruik
wilt maken van de keuzemogelijkheden. In deze folder vindt u meer
informatie. Let op: u bent niet verplicht een keuze te maken.

1. Uw gegevens
.
Naam
Klantnummer
Uw situatie

:
:
:

.
.

2. Keuzemogelijkheden
.
Nivellering van de langstlevende uitkering

.
Normaal gesproken houdt u, ook nadat uw partner is overleden, uw volle ouderdomspensioen. U kunt er echter ook voor kiezen
om op dat moment een lager ouderdomspensioen te gaan ontvangen, bijvoorbeeld omdat u dan als alleenstaande met minder toe
kunt. U kunt kiezen voor een verlaging tot respectievelijk 50, 60, 70, 80 of 90%.

.
In ruil voor deze verlaging na overlijden van uw partner wordt uw ouderdomspensioen in de situatie dat u beiden nog in leven
bent, verhoogd met een door SPT vast te stellen percentage. Dat werkt ook door in het partnerpensioen: mocht u eerder komen
te overlijden dan uw partner, dan krijgt deze navenant een hoger partnerpensioen.

.
N.B. Wanneer u gescheiden bent, heeft uw ex-partner recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen en/of een gedeelte van
het partnerpensioen. Deze pensioenen blijven intact en worden derhalve niet meegenomen in deze keuzemogelijkheid.

.
Partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen

.
Nu u met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen helemaal of voor een deel omzetten in ouderdomspensioen. Het
partnerpensioen wordt dan lager; uw ouderdomspensioen wordt dan hoger. Normaal gesproken is het partnerpensioen 60% van
het ouderdomspensioen. U kunt hiervoor alleen kiezen als uw partner het hiermee eens is. Uw partner moet het formulier 'uw
keuzemogelijkheden' dan samen met u ondertekenen.

.
Uw mogelijkheden:
- U ruilt niets; uw pensioenbedragen blijven zoals in de brief getoond.
- U ruilt het gehele partnerpensioen, uw partner ontvangt geen partnerpensioen na uw overlijden.
- U ruilt een deel van het partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen. U kunt kiezen om 50% van het oorspronkelijke
partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Het partnerpensioen wordt hierdoor lager.
Voor € 100,- partnerpensioen ontvangt u € 18,24 ouderdomspensioen bruto per jaar(afhankelijk van het geldende
pensioenreglement). Wilt u een berekening hiervan ontvangen? Neem dan contact met ons op.

.
Ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen

.
Nu u met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen.
Hiervoor geldt de volgende regel: na het omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen mag het partnerpensioen plus
een eventueel partnerpensioen voor de ex-partner(s) niet hoger zijn dan 100% van het - verlaagde - ouderdomspensioen.

.
U kunt alleen kiezen voor ruilen van ouderdomspensioen in een hoger partnerpensioen als het ouderdomspensioen dat overblijft
hoger is dan € 465,94 (afkoopgrens in 2016) bruto per jaar.

.

In deeltijd met pensioen gaan

.
Deeltijd pensioen is een combinatie van parttime werken en pensioen ontvangen. U ontvangt pensioen voor het deel dat u niet
meer werkt.

.
Uw pensioenleeftijd uitstellen

.
U kunt uw pensioen ieder jaar, maximaal voor 1 jaar uitstellen. Uw pensioen wordt hoger naarmate u het langer uitstelt, omdat
verwacht wordt dat het dan minder lang zal worden uitgekeerd.

.
De AOW kan niet uitgesteld worden.

.
.

3. Voorwaarden
.
U hoeft geen afwijkende keuze te maken
Maakt u geen keuze, dan ontvangt u de bedragen zoals genoemd in de brief.

.
U kunt niet alle keuzes combineren
U kunt meerdere keuzes maken, maar niet alles is te combineren. Kiest u voor 'partnerpensioen ruilen voor een hoger
ouderdomspensioen', dan kunt u niet ook kiezen voor 'ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen'. Dat geldt ook
andersom. U kunt ook niet kiezen voor 'nivellering van de langstlevende uitkering' in combinatie met 'partnerpensioen ruilen voor
een hoger ouderdomspensioen' of 'ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen'.

.
U kunt één keer kiezen
Hebt u een keuze gemaakt en aan ons doorgegeven, dan kunt u daar later niet meer op terugkomen.

.
.

4. Hebt u vragen?
.
Meer informatie over pensioen vindt u op onze website www.spt.nl. U kunt ons bellen op 045 - 5763 470. Dat kan op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar infofonds@spt.nl. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of opneemt in uw e-mail,
kunnen wij u sneller van dienst zijn. U vindt het klantnummer op de voorkant van de brief. Wij helpen u graag.

