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Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat het ook nu belangrijk blijft om ons UPA-berichten te blijven
sturen. Zodat wij uw werknemers juist en tijdig kunnen informeren over hun pensioen. Ook
delen we graag de resultaten van het werkgeversonderzoek met u. Verder leest u over de
veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis. En u ziet ons nieuwe
animatiefilmpje over wat rente, rendement en dekkingsgraad betekenen voor uw pensioen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
N.B. Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?
Nieuws

Geef uw pensioengegevens via UPA op tijd aan ons door
Ook tijdens de coronacrisis blijft het
belangrijk dat u uw pensioengegevens tijdig
aan ons doorgeeft via UPA. Zo kunnen wij
uw werknemers juist en tijdig informeren
over hun pensioen. Zodat zij weten waar ze
aan toe zijn. Nu, maar ook later. Heeft u hier
hulp bij nodig, dan helpen wij u graag.
Goed om te weten: tussen vrijdag 10 april
18.00 uur en zaterdag 11 april 18.00 uur
kunt u ons geen UPA-berichten sturen in
verband met werkzaamheden in ons
administratiesysteem.
Lees artikel

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

Lees meer

Resultaten Werkgeversonderzoek
Goede gezondheid en welzijn, duurzame
energie, economische groei en innovatie zijn
voor werkgevers belangrijke doelen die het
pensioenfonds op de agenda moet zetten.
Dat bleek uit het werkgeversonderzoek dat
Motivaction eind 2019 uitvoerde in
opdracht van Pensioenfonds PGB en
waaraan 181 werkgevers hebben
deelgenomen. De meerderheid van deze
werkgevers is loyaal aan Pensioenfonds
PGB. 74% geeft aan dat zij bij
Pensioenfonds PGB blijven, als zijzelf een
pensioenfonds voor hun medewerkers
mochten kiezen.
Lees artikel

Animatiefilmpje Rente, rendement en dekkingsgraad
U hoort in het nieuws regelmatig dat een
verhoging of verlaging van het pensioen van
uw medewerkers afhangt van de rente. Hoe
zit dat precies. U ziet het in ons nieuwe
filmpje. In ongeveer 2 minuten leggen wij u
uit, welke rol de rente, ons rendement en de
dekkingsgraad spelen voor het pensioen
van uw medewerkers. Bekijkt u hier ons
filmpje.
Lees meer

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
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Over Pensioenfonds PGB
Financiële situatie
Mijn pensioenregeling

100,6%
Lees meer

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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