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[TEST] Belangrijk: hebben wij van uw partner de juiste gegevens?

Bekijk hier de online versie

Belangrijk: hebben wij van uw partner de
juiste gegevens?
Binnenkort ontvangt u van ons een brief met een formulier. Deze
brief gaat over de gegevens van uw eventuele partner in onze
administratie. We vragen u om deze informatie goed te lezen.
Het is belangrijk dat wij van u de juiste partner in onze administratie
hebben staan vóór 1 april 2021. Op basis van deze gegevens krijgt uw
eventuele partner mogelijk recht op een uitkering (partnerpensioen),
mocht u komen te overlijden. Als u een partner hebt, kan uw reactie nú
erg belangrijk zijn voor uw partner stráks. Dan komt hij of zij niet met
lege handen te staan als u iets overkomt.
Waarom vragen wij u dit?
We hebben u eerder laten weten dat ons fonds ophoudt te bestaan.
Vanaf 1 juni 2021 gaat u pensioenkapitaal opbouwen bij de PPI van ABN
Amro pensioenen. Het pensioenkapitaal dat u tot die tijd bij ons fonds
hebt opgebouwd gaat mee. Wij maken afspraken voor de lange termijn
over uw pensioen met de PPI van ABN Amro pensioenen. Als het gaat om
de verzekering van het partnerpensioen, kijken we naar de gegevens die
bij ons bekend zijn over uw partner op het moment dat u bij SBOH uit
dienst ging vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Na 1 april 2021 liggen
deze afspraken vast. U kunt daarom later uw partner niet meer
aanmelden.
Wat kunt u doen?
Van ons fonds ontvangt u straks een aangetekende brief. Lees deze goed
door. Kijk of de informatie klopt. Zo ja, dan hoeft u niets te doen. Zo
niet, vul het bijgevoegde formulier in en stuur het voor 1 april aan ons
terug.
Hebt u hierover vragen?
Neem dan contact op. Wij helpen u graag!
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Deze nieuwsbrief is verzonden aan crmrmail@xs4all.nl
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