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Lees hier de online versie

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u over het UPA-webinar op 7 mei a.s. waarvoor u zich kunt
aanmelden. Ook leest u dat onze financiële situatie is verbeterd en de kans op verlaging
heel klein blijft.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Meld u aan voor de UPA-webinar op 7 mei 2019

Het is belangrijk dat u uw UPA-berichten juist en
volledig instuurt. Zodat wij uw gegevens sneller
kunnen verwerken en uw werknemers hun juiste
pensioengegevens zien op mijnpgbpensioen.nl. U
voorkomt ook verrassingen achteraf. Bijvoorbeeld dat
u moet bijbetalen omdat wij de premie berekenden
met verkeerde gegevens. Daarom organiseren we een
nieuwe UPA-webinar.
De UPA-webinar is een online bijeenkomst waarin we
live laten zien hoe u de pensioengegevens juist en
volledig instuurt. U kunt ook vragen stellen. We zullen
ze zoveel mogelijk tijdens de webinar beantwoorden.
Wanneer: dinsdag 7 mei 2019
Hoe laat: van 15.30 uur tot uiterlijk 16.15 uur
U meldt zich aan via deze link.

Financiële situatie verbeterd, kans op verlaging blijft klein
Begin 2019 herstelden de aandelenkoersen. Dat
zorgde voor een verbetering van onze financiële
situatie in het 1e kwartaal. De kans op een verlaging
van de pensioenen in 2020 blijft gelukkig heel klein.
Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%
kunnen wij de pensioenen verhogen. Dat gaat in
kleine stapjes.

Lees verder

Ons Pensioenmagazine PGB Beeld nu ook online!

Eind maart kregen uw werknemers ons
pensioenmagazine PGB Beeld thuis op de deurmat.
PGB Beeld is nu ook online beschikbaar. Uit
deelnemersonderzoek bleek namelijk dat onze
deelnemers informatie in toenemende mate digitaal
willen krijgen. Daarom is er nu ook een online versie
van PGB Beeld voor de deelnemers.

Lees verder

Uitnodiging themabijeenkomst Samen op weg…
Wat speelt er bij Pensioenfonds PGB? Wat zijn onze
verwachtingen voor de premieontwikkeling in 2020 en
hoe staan we er financieel gezien voor? In juni
bespreken we deze vragen en andere actualiteiten
graag met u op een van onze regionale
themabijeenkomsten. Wilt u zich opgeven? Dan kunt u
zich hier aanmelden

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 maart 2019

108,0%

Lees verder

Animatiefilmpje over scheiden en pensioen
Als uw werknemer gaat scheiden, heeft dat gevolgen
voor zijn pensioen. We hebben een kort
animatiefilmpje gemaakt waarin we de gevolgen van
scheiden voor het pensioen uitleggen. Bekijk het
filmpje op onze website.

Lees verder
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