DIT FORMULIER INVULLEN EN
RETOURNEREN AAN HET PENSIOENBUREAU

Formulier keuze
AANWENDING BRUTO PENSIOENKAPITAAL
De ondergetekende:
Naam deelnemer

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

Voorletters

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

Geboortedatum

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

BSN

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

Op basis van de artikelen 8 en 26 van het pensioenreglement heeft de (gewezen) deelnemer de keuze om met het
bruto (vrijwillig) pensioenkapitaal – op een tijdstip naar keuze – bruto ouderdoms- en partnerpensioen te financieren
bij het pensioenfonds.
Een keuze om met het bruto (vrijwillig) pensioenkapitaal bruto ouderdoms- en partnerpensioen te financieren bij het
pensioenfonds dient één maand voor het einde van een kalenderkwartaal (schriftelijk) aan het pensioenfonds
kenbaar te worden gemaakt. De financiering van het bruto ouderdoms- en partnerpensioen wordt hierna in de eerste
maand van het daaropvolgende kwartaal verwerkt.
De hoogte van het te financieren bruto ouderdoms- en partnerpensioen wordt vastgesteld op basis van de actuariële
grondslagen van het pensioenfonds op het moment van verwerking (zie bijlage 2 van het pensioenreglement voor
de tarieven).
Meer informatie over de Vopak pensioenregeling is te vinden op de website van het pensioenfonds:
https://pensioenfonds.vopak.com/
Ik kies er voor om op het eerstvolgende tijdstip dat het mogelijk is, bruto ouderdoms- en partnerpensioen te
financieren bij het pensioenfonds.
О

met mijn bruto pensioenkapitaal, overeenkomstig artikel 8 van het pensioenreglement;

О

met mijn bruto vrijwillig pensioenkapitaal, overeenkomstig artikel 26 van het pensioenreglement;

О

met mijn bruto pensioenkapitaal én met mijn bruto vrijwillig pensioenkapitaal, overeenkomstig artikel 8,
respectievelijk artikel 26 van het pensioenreglement;

Handtekening

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

Let op:
Een verzoek om bruto (vrijwillig) pensioenkapitaal aan te wenden voor de financiering van bruto ouderdoms- en
partnerpensioen is na verwerking niet herroepbaar.
Retour naar: Stichting Pensioenfonds Vopak, Postbus 863, 3000 AW Rotterdam of per e-mail naar pensioenbureau@vopak.com
•
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Formulier keuze aanwending bruto (vrijwillig) pensioenkapitaal

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

• • • • • •
• versie 2019 | 1 •

•
•

