Hoe is uw pensioen geregeld?

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke
informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en
beleidsmatige informatie van Aegon inzake AMF. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.mijnwerkerspensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u
ouderdomspensioen als u 65 jaar wordt.

Komt u te overlijden? Dan ontvangt uw partner
partnerpensioen, indien u gedurende uw
diensttijd partnerpensioen hebt opgebouwd
voor uw partner.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Kijk op www.mijnwerkerspensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Komt u te overlijden? Dan ontvangen uw kinderen geen wezenpensioen van ons, omdat niet
meer aan de voorwaarden hiervan kan worden
voldaan.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl
leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Aegon inzake AMF. U hebt dit pensioen in het verleden opgebouwd via uw werkgever in het
mijnbedrijf. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Ieder jaar bouwde u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo hebt opgebouwd, is de optelsom
van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Welke keuzes hebt u zelf?
U kunt uw bij Aegon inzake AMF opgebouwde
pensioen overdragen naar uw huidige
pensioenfonds of -verzekeraar.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maak
gebruik van de pensioenvergelijker op onze
website.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat vast.
Na de éénmalig verleende toeslag per 1 januari 2015 van 10,96% worden de pensioenen niet meer verhoogd, maar ook niet verlaagd.

lees verder op de volgende pagina

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Welke kosten maken wij?
Aegon inzake AMF maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
l Kosten voor de administratie.
l Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u uw eerder opgebouwde pensioen wilt
meenemen naar uw huidige pensioenfonds of
-verzekeraar.

Als u verhuist naar of binnen het buitenland. U
kunt dan daar uw pensioen ontvangen, als u
hiervoor een aantal zaken regelt.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in
totaal hebt opgebouwd op
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt.

Neem contact met ons op als u vragen hebt of
gebruik maakt van de actie- en/of
keuzemomenten. Wij zijn te bereiken op
088 - 116 3054 of via e-mail
mp-voorlichting@azl.eu.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op www.mijnwerkerspensioen.nl.

