
AFZIEN VAN PARTNERPENSIOEN  
bij einde van uw dienstverband

U gaat uit dienst bij Shell en u en uw partner willen geen partnerpensioen tot aan de voor u geldende  
pensioendatum inkopen. Dit moet u vóór uw dienstverband eindigt aan SNPS laten weten met dit formulier.  
Uw partner moet het formulier altijd mee ondertekenen.

Wij verzoeken om af te zien van het inkopen van partnerpensioen bij einde dienstverband.

Onze gegevens

1.  Naam en voorletters deelnemer SNPS 
 
Geboortedatum 
 
E-mail adres

2. Naam en voorletters partner 

Toelichting
Als u bij Shell uit dienst gaat en u hebt een partner, wordt standaard een deel van uw opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt om een partner-
pensioen in te kopen. Zou u overlijden vóór de pensioendatum die volgens het Reglement voor u geldt, dan ontvangt uw achterblijvende partner  
tot aan zijn of haar dood een partnerpensioen.

Belangrijk! 
U en uw partner kiezen ervoor om geen partnerpensioen in te kopen. U bent zich ervan bewust dat uw partner hierdoor geen partnerpensioen van 
SNPS ontvangt als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Uw ouderdomspensioenkapitaal blijft ongewijzigd. Hierdoor kunt u op de pensioendatum een 
hoger ouderdomspensioen (en eventueel een partnerpensioen vanaf pensioendatum) aankopen. Wij raden u aan om, voordat u definitief een keuze 
maakt om af te zien van inkoop van partnerpensioen vóór uw pensioendatum, de consequenties daarvan goed met uw partner door te spreken.

Geef hier aan voor welk deel van uw opgebouwde pensioenkapitaal u wilt afzien partnerpensioen in te kopen.

  Bruto

  Netto

Datum

Handtekening deelnemer Handtekening partner

Verzending en afhandeling
Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar: info@shellpensioen.nl.  
Of naar: SNPS, Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging.

www.shellpensioen.nl  
email info@shellpensioen.nl • telefoon +31 (0)88 462 34 56 • postadres: SNPS Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn
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