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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over de overstap naar DigiD op
mijnpgbpensioen.nl. Daarnaast heeft Pensioenfonds PGB de principes voor verantwoord
beleggen ondertekend.
Eind maart viel ons magazine PGB Beeld bij u op de deurmat.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Nieuw: inloggen met DigiD
Vanaf nu logt u met DigiD in op mijnpgbpensioen.nl. Tot
nu toe deed u dat met uw
registratienummer en wachtwoord. Het voordeel van DigiD
is dat het nog veiliger is én dat u minder wachtwoorden
hoeft te onthouden.

Lees verder

Principes Verantwoord Beleggen ondertekend
Pensioenfonds PGB heeft de principes voor verantwoord
beleggen van UNPRI ondertekend. Via de principes
beloven ondertekenaars om bij het beleggen rekening te
houden met milieu, mensen- en arbeidsrechten en goed
bestuur.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 28 februari 2017
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Column van Arnold Verplancke
Wacht u voor de wachtwoorden
Hellup … wat was mijn wachtwoord ook al weer. Herkent
u dit? Wij verkleinen dit probleem met DigiD.
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Veelgestelde vraag
Wanneer krijg ik mijn jaaropgave over 2016?
U vindt uw jaaropgave 2016 in uw postvak op
mijnpgbpensioen.nl. U kunt deze digitale jaaropgave op
elk gewenst moment bekijken en downloaden. Wij
stuurden u in januari hierover een e-mail. Of u kreeg van
ons een brief met de jaaropgave.

Magazine PGB Beeld
Wist u dat u gemiddeld 4 keer zoveel geld aan pensioen
krijgt, dan u samen met uw werkgever aan premie
betaalt?
Meer informatie over uw pensioen vindt u in ons magazine
PGB Beeld, dat eind maart bij u op de deurmat viel.
De digitale editie kunt u lezen op onze website.
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