De Ahold Anw-verzekering

Het tijdelijk partnerpensioen en de Ahold Anw-verzekering worden met ingang van 2016 vervangen
door een collectief tijdelijk partnerpensioen op risicobasis. ‘Op risicobasis’ betekent dat het collectief
tijdelijk partnerpensioen verzekerd is zolang u in dienst bent. Meer informatie kunt u vinden op
www.aholdpensioenfonds.nl. U kunt ook contact opnemen met de Servicedesk,  088-6592400.

Met de Ahold Anw-verzekering krijgt uw partner extra inkomen na uw overlijden. De Ahold Anwverzekering keert na uw overlijden elke vier weken een bedrag uit aan uw partner.
U bepaalt zelf de hoogte van dit bedrag, maar dat moet liggen tussen € 3.429 en € 13.965 bruto per
ste
jaar (2015). Uw partner ontvangt het verzekerde bedrag tot zijn of haar 67 verjaardag (of eerdere
AOW-leeftijd).
De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, de leeftijd van uw partner en het verzekerde
bedrag. Elk jaar wordt de premie aangepast aan uw leeftijd. De premie wordt ingehouden op uw bruto
salaris en is volledig aftrekbaar voor de belasting. Hier houdt Ahold op uw loonstrook al rekening mee.
De premie in aftrek brengen op uw belastingaangifte is daardoor niet toegestaan. Over de uitkeringen
betaalt uw partner belasting.
Bij het afsluiten van de Anw-verzekering binnen 2 maanden na in dienst treden, het aangaan van een
huwelijk of geregistreerd partnerschap of het tekenen van een samenlevingsovereenkomst hoeft u
geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel.
De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een externe medisch adviseur. In sommige gevallen
kan een (aanvullende) medische keuring worden verlangd. De medische beoordeling kan leiden tot
een hogere premie en/of (gedeeltelijke) uitsluiting of afwijzing.
Als u uit dienst treedt wordt de Ahold Anw-verzekering beëindigd. Gaat u met (vervroegd) pensioen
ste
dan loopt de verzekering in principe door tot uw 70ste verjaardag. Op de 67 verjaardag (of eerdere
AOW-leeftijd) van uw partner stopt de verzekering. Na beëindiging volgt geen premierestitutie.
Op de verzekering is het toeslagbeleid van Ahold Pensioenfonds van toepassing.
Meer informatie over de Ahold Anw-verzekering kunt u vinden:
• In de brochure 'De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling'
• In de veelgestelde vragen
• In het pensioenreglement

