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Artikel
7

Titel
Pensioengevend jaarsalaris

Oud

Nieuw

Het pensioengevend jaarsalaris wordt voor de eerste maal vastgesteld bij aa

Het pensioengevend jaarsalaris wordt voor de eerste maal vastgesteld bij

nvang van het deelnemerschap en vervolgens ieder jaar per 1 januari en bij

aanvang van het deelnemerschap en vervolgens:

wijziging van de parttime factor.

▪

ieder jaar per 1 januari;

▪

bij wijziging van de parttime factor.
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Oud

Nieuw

14

Uitruil belegd

De deelnemer kan er bij beëindiging van het deelnemerschap door ontslag

De deelnemer kan er bij beëindiging van het deelnemerschap door ontslag

pensioenkapitaal in

eenmalig voor kiezen een deel van de waarde van het belegd pensioenkapitaal

eenmalig voor kiezen een deel van de waarde van het belegd pensioenkapitaal

partnerpensioen

aan te wenden voor partnerpensioen dat tot uitkering zal komen bij overlijden

aan te wenden voor partnerpensioen dat tot uitkering zal komen bij overlijden

van de gewezen deelnemer voor de pensioendatum. De hoogte van het

van de gewezen deelnemer voor de pensioendatum. De hoogte van het

partnerpensioen zal na uitruil niet meer bedragen dan 70% van het

partnerpensioen zal na uitruil niet meer bedragen dan 70% van het

ouderdomspensioen dat door aanwending van de waarde van het belegd

ouderdomspensioen dat door aanwending van de waarde van het belegd

pensioenkapitaal zou zijn verkregen en dat na uitruil resteert. Een één keer

pensioenkapitaal zou zijn verkregen en dat na uitruil resteert. Een één keer

gemaakte keuze is onherroepelijk. De keuze voor uitruil geldt niet voor het

gemaakte keuze is onherroepelijk. De keuze voor uitruil geldt ook voor het

belegd pensioenkapitaal dat is verworven met de betaalde vrijwillige extra

belegd pensioenkapitaal dat is verworven met de betaalde vrijwillige extra

premies op grond van de module Pensioen Extra.

premies op grond van de module Pensioen Extra.

Artikel

Titel

25

Voorwaarden bij a.s.r.

Oud

Nieuw

Overlijden binnen 2 jaar na aanvang dekking door zelfdoding

Overlijden binnen 1 jaar na aanvang dekking door zelfdoding

Als de werknemer binnen twee jaar na aanvang van deelname aan de

Als de werknemer binnen één jaar na aanvang van deelname aan de

pensioenregeling dan wel binnen twee jaar na aanvang van de deelname aan

pensioenregeling dan wel binnen één jaar na aanvang van de deelname aan het

het vrijwillig ANW Pensioen overlijdt door zelfdoding of een poging daartoe,

vrijwillig ANW Pensioen overlijdt door zelfdoding of een poging daartoe, komt

komt het partner- en wezenpensioen en het ANW Pensioen niet tot uitkering.

het partner- en wezenpensioen en het ANW Pensioen niet tot uitkering.
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Bij de beoordeling of het overlijden het gevolg is van zelfdoding wordt de

Bij de beoordeling of het overlijden het gevolg is van zelfdoding wordt de

geestestoestand waarin de werknemer verkeerde buiten beschouwing gelaten,

geestestoestand waarin de werknemer verkeerde buiten beschouwing gelaten,

tenzij aan a.s.r. kan worden aangetoond dat de werknemer handelde in een

tenzij aan a.s.r. kan worden aangetoond dat de werknemer handelde in een

vlaag van acute waanzin (bijvoorbeeld ijlkoorts of razernij) of dat zijn overlijden

vlaag van acute waanzin (bijvoorbeeld ijlkoorts of razernij) of dat zijn overlijden

het gevolg was van rechtens geoorloofde euthanasie.

het gevolg was van rechtens geoorloofde euthanasie.

Bij overlijden binnen twee jaar na de aanvang van het deelnemerschap als

Bij overlijden binnen één jaar na de aanvang van het deelnemerschap als gevolg

gevolg van zelfdoding, wordt rekening gehouden met voorafgaande perioden

van zelfdoding, wordt rekening gehouden met voorafgaande perioden waarin

waarin de deelnemer aanspraak maakte op een pensioenuitkering bij zijn

de deelnemer aanspraak maakte op een pensioenuitkering bij zijn overlijden.

overlijden. De termijn van twee jaar wordt in dat geval namelijk verminderd

De termijn van één jaar wordt in dat geval namelijk verminderd met de periode

met de periode waarin de deelnemer direct voorafgaand aan het

waarin de deelnemer direct voorafgaand aan het deelnemerschap elders heeft

deelnemerschap elders heeft deelgenomen aan een pensioenregeling met een

deelgenomen aan een pensioenregeling met een soortgelijke aanspraak bij

soortgelijke aanspraak bij overlijden. Vermindering van de periode van twee

overlijden. Vermindering van de periode van één jaar, vindt alleen plaats indien

jaar, vindt alleen plaats indien de periode tussen aanvang van het

de periode tussen aanvang van het deelnemerschap en de beëindiging van de

deelnemerschap en de beïndiging van de deelname aan de vorige

deelname aan de vorige pensioenregeling, maximaal vier weken beslaat.

pensioenregeling, maximaal vier weken beslaat.
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25

Voorwaarden bij a.s.r.

Oud

Nieuw

Voorwaarden bij a.s.r.

Voorwaarden bij a.s.r.

De modules Overlijden, Overlijden Extra en Arbeidsongeschikt zijn

De modules Overlijden, Overlijden Extra en Arbeidsongeschikt zijn

ondergebracht bij a.s.r. Ter dekking van de pensioenaanspraken op grond van

ondergebracht bij a.s.r. Ter dekking van de pensioenaanspraken op grond van

deze modules sluit de werkgever verzekeringen bij a.s.r. Als bewijsstuk van de

deze modules sluit de werkgever verzekeringen bij a.s.r. Als bewijsstuk van de

gesloten verzekeringen maakt Brand New Day namens a.s.r. een verzamelpolis

gesloten verzekeringen maakt Brand New Day namens a.s.r. een verzamelpolis

op. Op deze polis staan de personen op wiens leven een verzekering is gesloten

op. Op deze verzamelpolis staan de personen op wiens leven een verzekering

en de hoogte van de voor die personen verzekerde bedragen. De verzekeringen

is gesloten en de hoogte van de voor die personen verzekerde bedragen. De

zijn onderworpen aan de bepalingen die zijn opgenomen in de

verzekeringen zijn onderworpen aan de bepalingen die zijn opgenomen in de
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uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met Brand New Day en a.s.r. heeft

uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met Brand New Day en a.s.r. heeft

gesloten.

gesloten.

Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op de ingegane

Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op de ingegane

pensioenen die door a.s.r. worden uitgekeerd.

pensioenen die door a.s.r. worden uitgekeerd.
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