DIT FORMULIER ALTIJD INVULLEN EN
RETOURNEREN AAN HET PENSIOENBUREAU

Formulier keuze
Aanwending bruto premie
О * s.v.p. uw keuze aankruisen
De ondergetekende:
Naam deelnemer

: ..................................................................................................

Voorletters

: ........................................

Geboortedatum

: ..................................................................................................

BSN

: .......................................

Op basis van artikel 6 van het pensioenreglement wordt de bruto premie in de Vopak pensioenregeling – naar keuze
van de deelnemer – gebruikt om bruto pensioenkapitaal op te bouwen (BELEGGEN) en/of gebruikt om bruto
ouderdoms- en partnerpensioen mee te financieren bij het pensioenfonds (PENSIOENINKOOP).
De keuze voor de aanwending van de bruto premie wordt verwerkt bij aanvang van de deelneming of nadien in de
eerste maand van een kwartaal mits ten minste één maand voor het einde van het voorafgaande kwartaal een
wijziging van de keuze schriftelijk aan het pensioenfonds is doorgegeven.
Meer informatie over de Vopak pensioenregeling is te vinden op de website van het pensioenfonds:
https://pensioenfonds.vopak.com/
О 1. BELEGGEN: Ik kies er voor om de bruto premie met betrekking tot de A-grondslag (in 2019 salarisdeel tot
EUR 57.766) en de bruto premie met betrekking tot de B-grondslag (in 2019 salarisdeel van EUR 57.766 tot
EUR 107.593) te gebruiken om bruto pensioenkapitaal op te bouwen. De bruto premie wordt gestort op mijn
beleggingsrekening.
О 2. PENSIOENINKOOP: Ik kies er voor om de bruto premie met betrekking tot de A-grondslag (in 2019 salarisdeel
tot EUR 57.766) en de bruto premie met betrekking tot de B-grondslag (in 2019 salarisdeel van EUR 57.766
tot EUR 107.593) te gebruiken om bruto ouderdoms- en partnerpensioen te financieren bij het pensioenfonds.
О 3. PENSIOENINKOOP: Ik kies er voor om de bruto premie met betrekking tot de A-grondslag (in 2019 salarisdeel
tot EUR 57.766) te gebruiken om bruto ouderdoms- en partnerpensioen te financieren bij het pensioenfonds.
BELEGGEN: Ik kies er voor om de bruto premie met betrekking tot de B-grondslag (in 2019 salarisdeel van
EUR 57.766 tot EUR 107.593) te gebruiken om bruto pensioenkapitaal op te bouwen. De bruto premie wordt
gestort op mijn beleggingsrekening.
Als u geen keuze maakt, hanteert het pensioenfonds keuze 1.

Handtekening

: ..................................................................................................

Let op:
De keuze voor de aanwending van de bruto premie blijft van kracht totdat een wijziging van deze keuze aan het
pensioenfonds wordt doorgegeven. Dit kan vier keer per jaar.

Retour naar: Stichting Pensioenfonds Vopak, Postbus 863, 3000 AW Rotterdam of per mail naar pensioenbureau@vopak.com
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