AANMELDING VAN WETTELIJK OF VERVROEGD PENSIOEN
PENSIOENFONDS METAAL OFP
DIT FORMULIER ENKEL INVULLEN NADAT U MET WETTELIJK OF VERVROEGD PENSIOEN BENT GEGAAN

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam-voornaam:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

Adres: ................................................................................................................................
.............................

...........................................................................................

Tel. of GSM: .......................................................................... Email: .................................................... @ ..................................................................................................
Rijksregisternummer:
Ik ben met pensioen gegaan op
Mijn opgebouwde reserve in het Pensioenfonds Metaal OFP mag, na aftrek van de wettelijk opgelegde ﬁscale en
sociale inhoudingen, gestort worden op mijn rekeningnummer:
IBAN
BIC
Het uit te betalen bedrag wordt bepaald op basis van de beschikbare loongegevens op het ogenblik van de behandeling
van uw dossier. Het is mogelijk dat er in september volgend jaar nog een 2de betaling volgt (enkel indien wij bij de 1ste
betaling nog niet over alle loongegevens beschikken).
Na dit document volledig te hebben ingevuld, voeg ik bij dit document:
- een kopie van de KENNISGEVING VAN DE BESLISSING over mijn wettelijk pensioen
(aan te vragen bij de Federale Pensioendienst)
- een recto versokopie van mijn identiteitskaart
Enkel voor aangeslotenen die met wettelijk pensioen vertrokken zijn!
(aangeslotenen die met vervroegd pensioen vertrokken zijn, komen hiervoor niet in aanmerking)
In het kader van de wetgeving in verband met het generatiepact, komt u eventueel in aanmerking voor de toepassing
van het verlaagde belastingtarief; dit bedraagt 10% in plaats van 16,5%.
Hiervoor dient u ons één of meerdere attesten te bezorgen inzake uw activiteit tijdens de laatste 3 jaar vóór uw
65ste verjaardag:
- ofwel één of meerdere tewerkstellingsattesten van uw laatste werkgever met vermelding van de begin- en
einddatum van de tewerkstelling, desgevallend aangevuld met de vermelding van verminderde prestaties
ingevolge de opname van tijdskrediet
- en/ofwel een werkloosheidsattest met vermelding van de begin- en einddatum van de werkloosheid, waaruit
blijkt dat u onvrijwillig werkloos was en u geen voorgestelde opleiding of betrekking weigerde
° tevens dient expliciet vermeld of deze werkloosheid valt binnen de SWT-/brugpensioenregeling en of
men al dan niet aangepast beschikbaar is (dit houdt onder meer in dat men ingeschreven blijft als
werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding) of dat men hiervan automatisch werd
vrijgesteld
- en/ofwel een invaliditeitsattest met vermelding van begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid en of
deze het gevolg is van een (arbeids)ongeval of een (beroeps)ziekte
Zolang wij niet in het bezit zijn van deze attesten, kunnen wij uw dossier niet behandelen of uitbetalen.
Alle documenten opsturen naar:
Pensioenfonds Metaal OFP
Ravenstein Galerij 4/7
1000 BRUSSEL
Tel: 02 504 97 77
Fax: 02 504 97 75
Email: info@pfondsmet.be

De deelnemer,

(handtekening-datum)
(naam en voornaam)
.........................................................................................

www.pfondsmet.be
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