Aanvraagformulier
Wezenpensioen
PERSONALIA
Geboortenaam en voorletters
Geboortedatum

Man

Vrouw

Adres
Postcode en woonplaats
BSN-nummer Dit nummer is u door de belastingdienst meegedeeld. U vindt het op uw aangifte en/of aanslagbiljet. Het is een 9-cijferig nummer.

Telefoonnummer (overdag)

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

GEGEVENS VAN DE OUDERS
Geboortenaam en voorletters vader
Geboortedatum vader

Overlijdensdatum vader*

Geboortenaam en voorletters moeder
Geboortedatum moeder

Overlijdensdatum moeder*

* Indien van toepassing.

BANKGEGEVENS
Op welk rekeningnummer wilt u uw pensioen ontvangen?
IBAN-rekeningnummer
U vindt uw IBAN-rekeningnummer op uw bankafschrift of op de website van uw bank. Voor meer informatie zie www.overopiban.nl.

Staat de rekening niet op uw eigen naam? Vermeld hieronder:
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder

IN TE VULLEN DOOR HET PENSIOENFONDS
Ingangsdatum

Registratienummer

33.0038.15

Let op: vul het formulier ook op de achterzijde in >

Uw pensioen.
Ons specialisme.

www.spms.nl

LOONHEFFINGSKORTING
De loonheffingskorting mag maar door één uitkeringsinstantie of werkgever worden toegepast. Als dat door meerdere
instanties gebeurt, krijgt u namelijk te veel korting en moet u achteraf terugbetalen. Indien u meerdere uitkeringen krijgt,
denk bijv. aan lijfrente e.d., dient u na te gaan of daar loonheffingskorting wordt toegepast. Geef hieronder uw keuze aan.
SPMS hoeft geen loonheffingskorting toe te passen, omdat dat al elders gebeurt.
SPMS moet wel loonheffingskorting toepassen.

WEZEN VAN 18 JAAR EN OUDER
Vereiste bescheiden bij studerende wezen van 18 jaar en ouder
Als u op de ingangsdatum van het pensioen 18 jaar of ouder bent, maar jonger dan 27 jaar en een studie volgt,
voeg dan de volgende bescheiden bij dit formulier:
1.

Het originele bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling waarop staat vermeld dat u (in Nederland) een
voltijdstudie volgt in het beroepsonderwijs of aan een hogeschool of een universiteit.

2

Voldoet uw studieverklaring niet aan deze voorwaarden? Stuurt ons dan de originele studieverklaring plus
een verklaring van DUO dat uw studie of opleiding in beginsel recht geeft op studiefinanciering.
Bij een deeltijdopleiding moet uit de studieverklaring blijken dat er sprake is van tenminste 20 lesuren per week.

Vereiste bescheiden bij arbeidsongeschikte wezen van 18 jaar en ouder
Als u op de ingangsdatum van het pensioen 18 jaar of ouder bent, maar jonger dan 27 jaar en arbeidsongeschikt bent,
sluit dan een medische verklaring bij, waaruit blijkt dat u tenminste 45% arbeidsongeschikt bent. Een verklaring van de
huisarts is hiervoor niet toereikend.

Datum:

Handtekening wees of gemachtigde:

Stuur dit formulier terug naar Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten. Antwoordnummer 47558, 1070 WE Amsterdam.

