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Geachte ,
In deze nieuwsbrief vindt u ons online pensioenmagazine PGB Beeld. Ook leest u over de
veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis op uw pensioen. En u ziet ons
nieuwe animatiefilmpje over wat de rente, het rendement en de dekkingsgraad voor uw
pensioen betekenen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

PGB Beeld online is uit!
Het digitale pensioenmagazine PGB Beeld
staat voor u klaar. In dit magazine leest u
onder andere over de veranderingen ten
aanzien van uw pensioen in 2020, over het
nieuwe pensioenakkoord en over
maatschappelijk verantwoord beleggen.
Lees artikel

Animatiefilmpje rente, rendement en dekkingsgraad
U hoort regelmatig dat een verhoging of
verlaging van uw pensioen afhangt van de
rente. Hoe zit dat precies? En wat is de
invloed van onze beleggingen op uw
pensioen? U ziet het in ons nieuwe filmpje.
Lees artikel

Update coronanieuws
Klik hier voor de antwoorden op de veelgestelde vragen
over de gevolgen van de coronacrisis voor uw pensioen.

Nieuws

Digitaal communiceren: juist nu!
Bent u deelnemer (geweest) bij ons? Of
krijgt van ons pensioen? Dan krijgt u ook af
en toe post over uw pensioen. Tijdens de
coronacrisis willen wij u goed en op tijd
blijven informeren. Krijgt u uw post nog op
papier van ons? Dan wijzen we u graag op
de mogelijkheid om digitaal met ons te
communiceren.
Lees artikel

Resultaten deelnemersonderzoek: liever wat meer risico
De meeste deelnemers zijn bereid om meer
risico te lopen, als dit de kans op een hoger
pensioen vergroot. Dat blijkt uit een
opiniepeiling onder onze deelnemers in
2019. Een ruime meerderheid vindt het dan
ook een goed idee dat wij een deel van de
pensioenpremie in aandelen beleggen.
Lees artikel

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
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Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vind u van dit nieuwsbericht?
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