Verzoek indicatieve berekening vervroegd pensioen
Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan aan met behulp van dit formulier. Vul het formulier in,
eventueel samen met uw werkgever. Ook als u niet meer werkzaam bent voor TNT kunt u dit
formulier gebruiken. U kunt het formulier dan zelf invullen. U hoeft dan geen werkgeversgegevens
in te vullen en het ook niet door uw oud-werkgever te laten ondertekenen.

Algemeen
Soort aanvraag:
Vervroegd met pensioen
o

o

Vervroegd met pensioen in deeltijd

Ingangsdatum (per wanneer gaat de regeling in):
Aantal uren met deeltijdpensioen:
Registratienummer:
Naam:
Geboortedatum:
Bruto gegevens huidige functie
Laatst betaalde maandsalaris:

Schaalbedrag

Indien RSP, vul hier het percentage in en bij schaalbedrag eindsalaris van de schaal vermelden
(10, 11, 12, 13)

%

Uren vgt volgens contract :

vgt

Pensioengevende toelagen (indien afbouw tot, dan hier afbouw percentage):
ja

CAO-art

Bent u herplaatst:
Bent u (na 01-01-89) arbeidsongeschikt of afgekeurd:
Ontvangt u een WAO/of WIA uitkering?
o

Nee

o

Ja

per

Bruto gegevens aan te houden functie bij deeltijdpensioen
Uren vgt volgens contract :
Schaalbedrag :
Netto gegevens
Loonheffingskorting :
o

Nee

o

Ja

Wat is de geldende CAO voor ondergetekende :
Partnerpensioen bij overlijden:
o

Nee

o

Ja

o

Nee, ik ben alleenstaand

Kiest u voor “nee”, maar heeft u wel een partner, dan zou uw partner bij de definitieve
toekenning toestemming moeten geven om afstand te doen van het opgebouwde
partnerpensioen.
Wilt u gebruik maken van AOW-compensatie? Vul dan hieronder het bedrag1 in:
€

(max. € 21.249,12)

U kunt naast AOW-compensatie ook kiezen voor een variabele pensioenuitkering (hoog/laag).
Variabele pensioenuitkering2: 5 of 10 jaar hoog/laag
o

Nee, ik wil geen variabele pensioenuitkering.

o

Ja, ik wil de eerste 5 jaar meer pensioen ontvangen. Ik ontvang daarna een lager
pensioen.

o

Ja, ik wil de eerste 10 jaar meer pensioen ontvangen. Ik ontvang daarna een lager
pensioen.

1
U vult hier het bedrag AOW-compensatie in. Een gedeelte van het levenslang ouderdomspensioen wordt omgezet in een
tijdelijk ouderdomspensioen tot 67 jaar (of tot de AOW-datum als die voor 67 jaar ligt). Dit is niet mogelijk bij
deeltijdpensioen. Kijk voor het actuele bedrag op www.pensioentntexpress.nl/eerder-met-pensioen.
2
De deelnemer kan de eerste 5 of 10 jaar een hoger pensioen krijgen. Daarna krijgt de deelnemer een lager pensioen. Wil
de deelnemer de eerste 5 jaar een hoger pensioen? Dan ontvangt hij/zij de eerste 5 jaar 121% van zijn/haar normale
ouderdomspensioen. Daarna ontvangt hij/zij minder pensioen, namelijk 75% van het pensioen dat hij/zij de eerste 5 jaren
ontving. Wil de deelnemer de eerste 10 jaar een hoger pensioen? Dan ontvangt hij/zij de eerste 10 jaar 113% van
zijn/haar normale ouderdomspensioen. Daarna ontvangt hij/zij minder pensioen, namelijk 75% van het pensioen dat hij/zij
de eerste 10 jaren ontving. De uiteindelijke bedragen kunnen hoger of lager zijn wanneer u met pensioen gaat.
Bijvoorbeeld als gevolg van tussentijdse wijzigingen in gehanteerde aannames, zoals omzettingstarieven en uitruilfactoren.
Het bestuur mag deze tarieven namelijk aanpassen.

Aanvraag door:
(Bedrijf)
(Afdeling)
(Naam Personeelsadviseur)
(Adres)
(Postcode)
(Telefoonnummer)

Ondertekening werkgever
Datum

Handtekening

Ondertekening deelnemer
Datum

Handtekening

(Naam)
(Telefoonnummer)
(Bankrekening)
Ondertekening partner deelnemer
Datum

Handtekening

Dit formulier kunt u volledig ingevuld en vergezeld van een afschrijft van een recente
salarisspecificatie sturen naar TKP Pensioen BV, Postbus 501, 9700 AM Groningen.

