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Uw klantnummer
140 61 00 14

Mw G Scxxxxxxxxxx-Krxxxxxx
Xxxxxxxx 192
9999ZZ Xxxxxxx xxx xxx XXxxxx
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Geachte mevrouw Scxxxxxxxxxx-Krxxxxxx,

D

Onderwerp: uw nabestaandenpensioen

Heerlen,
15 december 2020
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Wij begrepen dat uw partner de heer TX Scxxxxxxxxxx op 21 oktober 2020 is overleden. Dat is een groot
verlies. Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke periode. Ik kan me goed voorstellen dat u nu veel aan uw
hoofd heeft. Toch vraag ik u even tijd te maken om deze brief te lezen.
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Wij willen uw nabestaandenpensioen in orde maken
Wilt u de gevraagde gegevens in MijnABP invullen? U kunt dit snel en makkelijk doen in 5 stappen:
1. Ga naar abp.nl en klik rechtsboven op de knop MijnABP.
2. Log in met uw DigiD app of sms-controle.

Klik op de melding die op uw scherm verschijnt. U komt dan op de juiste pagina.
Vul uw gegevens in.
Klik op aanvragen.
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Heeft u de sms-controle nog niet geactiveerd? Ga dan naar de website van DigiD en volg de stappen.
Of kijk op abp.nl/digid voor meer uitleg over DigiD. Belangrijk is dat de keuzemogelijkheid ‘Altijd
inloggen met de DigiD app of sms-controle’, op actief staat.
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Controleer uw gegevens in MijnABP
In MijnABP ziet u een overzicht van uw persoonlijke gegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Wilt u
controleren of deze gegevens nog actueel zijn? U kunt ze makkelijk zelf wijzigen in MijnABP. Heeft u bij
‘mijn gegevens’ uw e-mailadres al ingevuld en post-digitaal op JA staan? Dan krijgt u voortaan uw post
digitaal. U krijgt een mailtje en/of sms-je van ons als er een nieuw bericht voor u klaarstaat in MijnABP. Dit
is makkelijker en sneller voor u. En u draagt hiermee bij aan ons milieu door minder papierverbruik.
U kunt zich bij ‘mijn gegevens’ ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van
actueel pensioennieuws.
Wilt u meer weten over nabestaandenpensioen?
Kijk dan op abp.nl/nabestaanden. Hier kunt u meer informatie vinden over nabestaandenpensioen.
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Wij gaan netjes om met uw gegevens en privacy
Omdat u pensioen van ons krijgt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Om welke gegevens het gaat en
waarvoor we ze gebruiken, staat in onze privacyverklaring. U vindt de privacyverklaring op abp.nl/privacy
en in MijnABP.
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Heeft u vragen?
Bel dan met onze Klantenservice, 045 579 62 55.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur en helpen u graag.
Met vriendelijke groet, namens ABP,
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Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG
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