
AANVRAGEN

WAARDEOVERDRACHT

U bouwt pensioen op bij PNO Media. Het pensioen dat u bij een andere pensioenuitvoerder heeft opgebouwd,  
kunt u overdragen aan PNO Media. Dat heet waardeoverdracht. U regelt waardeoverdracht met dit formulier. 

Op de achterzijde vindt u een toelichting. Lees deze goed door.

1. Uw gegevens

Naam 

Geboortedatum 

PNO-nummer 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

2. Gegevens van uw vorige pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds)

Naam 

Postadres 

Polis- of registratienummer 

3. Gegevens van uw vorige werkgever

Naam 

Vestigingsplaats 

Datum uitdiensttreding 

4. Ik machtig Pensioenfonds PNO Media en mijn vorige pensioenuitvoerder tot uitwisseling van de gegevens
 die nodig zijn voor het behandelen van mijn verzoek voor waardeoverdracht.

Plaats     Datum  
 

 

Handtekening 

U kunt dit formulier opsturen naar Pensioenfonds PNO Media, Antwoordnummer 429, 1200 WB Hilversum  
of voorzien van uw handtekening, scannen en e-mailen naar pensioenen@pnomedia.nl.

Sla om



AANVRAGEN

WAARDEOVERDRACHT

Waardeoverdracht aanvragen in negen stappen
Stap 1: U ontvangt binnen één maand na het inzenden van het aanvraagformulier een ontvangstbevestiging.

 Stap 2:  Binnen één maand na ontvangst van het aanvraagformulier, vragen wij uw vorige pensioenuitvoerder 
om een opgave van de door u opgebouwde pensioenaanspraken.

 Stap 3:  Binnen twee maanden na ontvangst van ons verzoek moet uw vorige pensioenuitvoerder ons  
– en in de regel ook u – informeren over uw opgebouwde pensioenaanspraken.

 Stap 4:  Binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens van uw oude pensioenuitvoerder, ontvangt u 
van ons een opgave van de pensioenaanspraken die u bij Pensioenfonds PNO Media kunt verwachten 
in ruil  voor de bij uw vorige pensioenuitvoerder opgebouwde pensioenaanspraken.

Stap 5:  Aan de hand van deze opgave bepaalt u zelf of u uw pensioenaanspraken definitief wilt overdragen 
naar Pensioenfonds PNO Media.

Stap 6:    Binnen twee maanden na ontvangst van onze opgave, stuurt u de akkoordverklaring die bij de u 
toegestuurde opgave zit, ingevuld en ondertekend terug. Ook als u afziet van waardeoverdracht stuurt u 
deze verklaring naar ons terug. 

Stap 7:  Wij sturen uw akkoordverklaring binnen één maand naar uw vorige pensioenuitvoerder met het 
verzoek om de waarde van uw pensioenaanspraken over te maken aan Pensioenfonds PNO Media.

Stap 8:  Uw oude pensioenuitvoerder moet de waarde van uw pensioenaanspraken binnen tien werkdagen aan  
ons overdragen.

Stap 9:  Na ontvangst van de waarde, ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een opgave van de extra 
verkregen pensioenaanspraken in uw pensioenregeling bij Pensioenfonds PNO Media. Hiermee is de 
waardeoverdracht afgewikkeld.

Let op 1 Kiest u definitief voor waardeoverdracht, dan is ook een handtekening van uw eventuele partner nodig.

Let op 2   Waardeoverdracht tussen pensioenuitvoerders is alleen mogelijk als beide partijen een 
beleidsdekkingsgraad van 100% of meer hebben.
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