Nieuws voor deelnemers

Lees hier de online versie  |  Read English version

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw
U ontvangt in september uw pensioenoverzicht van ons. Dit overzicht ziet er dit jaar
anders uit. In deze nieuwsbrief leest u wat er is veranderd. Verder in deze nieuwsbrief:
Hoe gezond is uw pensioenfonds? En bent u tussen de 25 en 35 jaar? Doet u dan mee
met de test op detijdvanjeleven.nl en win een dagje pensioen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Uw pensioenoverzicht komt eraan!
Hoe staat uw pensioen ervoor? U ziet het
in het pensioenoverzicht dat u in
september van ons krijgt.
U krijgt dit overzicht als u in 2016
pensioen bij ons opbouwde. Vanaf dit jaar
ziet uw pensioenoverzicht er anders uit.
Korter en eenvoudiger.

Lees verder

Bent u een levensgenieter of een uitsteller?
Bent u tussen de 25 en 35 jaar? En wilt u
een dagje pensioen winnen? Doet u dan
mee met de test op de detijdvanjeleven.nl.
Meedoen kost u hooguit 5 minuten.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 augustus 2017

102,7%

Lees verder

Column van Arnold Verplancke
Neem tijd voor uw pensioen
‘Na zes jaar nog hetzelfde advies: neem eens goed de tijd
om naar uw pensioen te kijken. Het is uw geld en uw
toekomst!’

Lees verder

Wij pakken individuele waardeoverdrachten weer op
Omdat onze dekkingsgraad boven de 100 procent ligt,
mogen wij op grond van de Pensioenwet weer
meewerken aan individuele waardeoverdrachten. Daarom
pakken wij de overdrachtsverzoeken weer op. Heeft u
eerder een verzoek ingediend om uw pensioen mee te
nemen naar Pensioenfonds PGB? Dan heeft u een brief
van ons gekregen.
Wilt u weten hoe de dekkingsgraad wordt berekend? In
ons digitale jaarverslagmagazine vertellen we u er meer
over.
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