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Geachte heer, mevrouw,
Sinds begin deze maand worden de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) verstuurd
naar uw medewerkers. Omdat het UPO geen gemakkelijke stof – maar wel belangrijk –
is, helpen wij onze deelnemers graag een handje. Daarom maakten wij verschillende
hulpmiddelen om het UPO zo duidelijk mogelijk te maken. In deze editie van PGB
Bericht leest u welke hulpmiddelen dit zijn en waar u deze vindt. Ook vindt u een link
naar een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken om deze informatie te delen binnen uw
organisatie. Bijvoorbeeld via uw intranet of interne nieuwsbrief. Deelt u dit met uw
medewerkers? Dan vergroten we samen het pensioenbewustzijn!
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Vergroot het pensioenbewustzijn van uw werknemers
Iedereen die in 2017 pensioen opbouwde bij Pensioenfonds PGB krijgt in september een
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is belangrijk, want hierin staat hoe het pensioen
ervoor staat. Uw medewerkers krijgen ook hun persoonlijke overzicht. Om te zorgen dat
zo veel mogelijk mensen hun UPO lezen en begrijpen vragen wij u om hulp.
Verspreidt u ons nieuwsbericht intern?
Wij hebben een voorbeeld nieuwsbericht opgesteld dat u kunt delen binnen uw
organisatie. U vindt dit voorbeeld nieuwsbericht hier.

Hoe lees ik mijn pensioenoverzicht? Bekijk de animatie!
Om onze deelnemers te helpen hebben we ook een
animatiefilmpje gemaakt. Hierin leggen wij kort uit welke
belangrijke informatie u ziet in uw pensioenoverzicht. En
hoe u dit moet lezen. U vindt het filmpje op deze pagina.

Lees verder

Wat staat waar? Bekijk het voorbeeld-UPO
Op onze website vindt u voorbeelden van Uniforme
Pensioenoverzichten (UPO). In deze voorbeelden staat
beschreven welke gegevens u ziet en hoe u deze moet
lezen. U vindt de voorbeelden op de speciale UPOpagina op onze website. De voorbeelden staan hier in het
Nederlands én in het Engels.

Lees verder

Heeft u na het bekijken van deze informatie nog vragen?
Lees dan onze veelgestelde vragen over het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). U vindt deze vragen en de
antwoorden hierop op onze website. Op
mijnpgbpensioen.nl vindt u altijd de meest actuele stand
van uw pensioen. Ook deze persoonlijke pagina is
tegenwoordig beschikbaar in het Engels.

Lees verder
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