Pensioenfonds PGB
Nieuws voor gepensioneerden

Lees hier de online versie  

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte mevrouw, heer,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over uw jaaropgave en de
uitkeringsspecificatie die u heeft ontvangen. Ook leest u over onze financiële situatie die
eind 2017 sterk is verbeterd en de uitkomsten van ons deelnemersonderzoek.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Jaaropgave en uitkeringsspecificatie
Onlangs heeft u een overzicht van uw bruto en netto
pensioen (uw uitkeringsspecificatie) ontvangen. Op dit
overzicht ziet u hoeveel pensioen u elke maand in 2018
van ons krijgt. Deelnemers in het buitenland ontvangen dit
overzicht eind februari. Ook heeft u in januari uw
jaaropgave 2017 ontvangen. Op deze jaaropgave ziet u
hoeveel pensioen u vorig jaar van ons kreeg. U ziet ook
hoeveel belasting en zorgpremie u toen betaalde. Beide
documenten kunt u inzien op mijnpgbpensioen.nl.

Lees verder

Onderzoek: ondanks zorgen toch tevreden
Uit onderzoek blijkt dat veel gepensioneerde deelnemers
zich zorgen maken. Zij zien hun pensioen niet meestijgen
met de prijzen. Pensioenfonds PGB heeft de pensioenen
de afgelopen 10 jaar niet kunnen verhogen. Toch zijn
gepensioneerde deelnemers over de hele linie tevreden
en vinden ze dat hun pensioen in goede handen is bij
Pensioenfonds PGB.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 januari 2018

106,8%

Lees verder

Column van Jochem Dijckmeester
Waarom wij de pensioenen niet kunnen verhogen
Waarom kunnen wij de pensioenen niet verhogen? Dat is
een van de vragen die ons het meest wordt gesteld.

Lees verder

Financiële situatie sterk verbeterd in 2017
Onze financiële situatie is aan het eind van 2017
aanzienlijk beter dan begin 2017. Dat komt door de iets
hogere rente en het beleggingsresultaat van 6,7%. De
beleidsdekkingsgraad steeg in 2017 van 96% tot 106,1%.

Lees verder

Meld u aan voor ons Klantenpanel

Heeft u ideeën over hoe we onze dienstverlening en
manier van communiceren kunnen verbeteren? Lijkt het u
leuk om uw mening te geven? Over bijvoorbeeld onze
website, brieven of pensioenoverzichten. Meld u dan
vrijblijvend aan bij ons klantenpanel! We willen onze
informatie zo goed mogelijk laten aansluiten op uw
wensen. Daarom horen we graag waar u behoefte aan
heeft. U bepaalt daarbij zelf op welke manier en hoe vaak
u deelneemt.
Als lid van het klantenpanel kunt u op verschillende
manieren uw mening geven. In de meeste gevallen
gebeurt dat digitaal, maar we organiseren ook persoonlijke
bijeenkomsten.
Verloten van een cadeaubon
Meld u aan, dan maakt u kans op een cadeaubon van
€ 20!
Deelname is eenvoudig
Stuur een e-mail met uw naam, adresgegevens en
telefoonnummer naar ks@pensioenfondspgb.nl.
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