
Aanvraagformulier waardeoverdracht 
Naam:  Man  Vrouw 

Geboortedatum:    Datum in dienst:  

Telefoon: E-mail:

Toelichting 

Als u eerder pensioen hebt opgebouwd bij een of meer werkgevers, dan kunt u dat pensioen overdragen 
naar Forward. U vraagt zo’n waardeoverdracht aan met dit formulier*. Dit is geheel vrijblijvend en verplicht u 
tot niets. Door dit formulier in te vullen en met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat Forward 
gegevens opvraagt en uitwisselt met uw vorige pensioenuitvoerder.  

Na ontvangst van dit formulier vragen wij uw pensioengegevens op bij uw vorige pensioenuitvoerder. 
Daarna komen wij bij u terug met een aanbod tot waardeoverdracht. Pas dán maakt u een keuze voor het 
wel of niet overdragen van dit pensioen.  

Wilt u geen waardeoverdracht aanvragen? Dan hoeft u niets te doen. Uw pensioen blijft dan staan bij uw 
oude pensioenuitvoerder.  

* Dit formulier is in papieren versie onderdeel van het welkomstpakket van Forward. In digitale vorm wordt
het aangeboden in het indiensttredingspakket van Unilever en via Mijn Pensioen (zie hieronder).

 Gegevens van uw oude pensioenuitvoerder 
  Naam werkgever: 
  Naam pensioenuitvoerder: 
  Polis-/registratienummer:    

Wilt u meerdere waardeoverdrachten aanvragen?  
Dat is alleen digitaal mogelijk. U regelt het online via Mijn Pensioen: 

Mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl. 

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met onze PensioenInfolijn: 
Telefoon: (010) 439 4473   |   E-mail: pensioen.infolijn@unilever.com 

Overweegt u waardeoverdracht? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk bij ons aan. 
Dit kan op 2 manieren: 

1. Log in bij Mijn Pensioen via Mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl en klik op de betreffende 
afbeelding bovenin het scherm. Vervolgens kunt u het formulier digitaal invullen en uploaden.
Op deze manier kunt u één of meerdere waardeoverdrachten aanvragen.

2. Vul dit formulier in en stuur de scan/foto per e-mail naar: pensioen.infolijn@unilever.com.
Op deze manier kunt u maximaal één waardeoverdracht aanvragen.

U dient uw aanvraag dus rechtstreeks in bij Forward (en niet bij Unilever)! 
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