U bent (deels) arbeidsongeschikt
U leest hier in het kort hoe het zit met uw pensioen.

Pensioeninformatie
Hoe bouwt u pensioen op?
Als u later met pensioen gaat, bestaat uw inkomen uit:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid.
B. pensioen via uw werkgever: Dit is het pensioen dat u bij ons opbouwt.
C. extra pensioen: dit is het pensioen waar u zelf voor zorgt. Bijvoorbeeld via een lijfrente, sparen of beleggen.
Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, heeft dat gevolgen voor uw pensioen.
De eerste 2 jaar dat u ziek bent, krijgt u gewoon salaris. Het kan zijn dat u minder salaris krijgt. Als dat gebeurt, bouwt u
waarschijnlijk minder pensioen op. Na 2 jaar kijkt UWV of u arbeidsongeschikt bent. Bent u minimaal 35%
arbeidsongeschikt? Dan geeft UWV dat aan ons door.
U krijgt van UWV een uitkering. Verdiende u meer dan € 54.617,- bruto per jaar (bedrag 2018)? Dan krijgt u misschien
ook een uitkering van ons. U krijgt dit alleen als uw werkgever dit met ons heeft afgesproken. Dat kunt u nagaan op
pensioenfondspgb.nl/pensioenregeling. Maar u krijgt daarover ook automatisch bericht van ons.
U blijft ook pensioen opbouwen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, kunt u (gedeeltelijk) pensioen bij ons blijven opbouwen.

U bouwt op onze kosten pensioen op voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, kunt u (gedeeltelijk) pensioen bij ons blijven opbouwen. Voor de uren
die u werkt, betaalt u samen met uw werkgever de pensioenpremie. Voor de uren die u arbeidsongeschikt bent,
betalen wij. Dat doen wij uiterlijk tot uw AOW-datum. Gaat u eerder met pensioen? Dan stopt uw pensioenopbouw
ook.
U wordt voor een groter of kleiner deel arbeidsongeschikt
U hoeft dit zelf niet aan ons door te geven. Dat doet UWV voor u. Wij passen onze gegevens hierop aan.

Wat betekent een wijziging in arbeidsongeschiktheid voor uw opbouw?
Dat hangt af van uw situatie.
Bent u nog in dienst van uw werkgever? En wordt u voor een groter deel arbeidsongeschikt? Dan blijft u evenveel
pensioen opbouwen als u daarvoor deed. Wij betalen dan de premie voor het deel dat u niet meer kunt werken.
Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? En wordt u voor een groter deel arbeidsongeschikt? Dan nemen wij de
betaling van de premie voor dat deel niet over en gaat u minder pensioen opbouwen.
Wilt u weten hoe uw pensioen is geregeld bij uw werkgever?
Vult u dan de naam van uw werkgever in op pensioenfondspgb.nl/pensioenregeling. Daar vindt u Laag 1 en Laag 2 van
Pensioen 1-2-3. Daarin leest u op een overzichtelijke manier hoe het zit met uw pensioen. Wilt u uw actuele
pensioenreglement? Deze kunt u bij ons opvragen. Wij kijken dan welke informatie op u van toepassing is. U kunt ons
mailen via ks@pensioenfondspgb.nl of bellen op 020 541 82 00. Meer informatie, zoals het pensioenreglement, vindt u
op pensioenfondspgb.nl/meer-informatie.
Wijzigt de pensioenregeling van uw (vorige) werkgever?
Dan heeft deze wijziging misschien invloed op uw pensioen. Dat geldt ook voor wijzigingen in wet- en regelgeving.
U krijgt hierover dan bericht van ons.
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk in de pensioenplanner op mijnpgbpensioen.nl of op mijnpensioenoverzicht.nl.
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Pensioeninformatie (vervolg)
Bekijk minimaal 1 keer per jaar hoe uw pensioen ervoor staat.
Ook als er niets verandert in uw privéleven of uw werk. Kijk op mijnpgbpensioen.nl of mijnpensioenoverzicht.nl.

Heeft u vragen over uw pensioen?
Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via ks@pensioenfondspgb.nl of bellen op 020 541 82 00.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk in de pensioenplanner op mijnpgbpensioen.nl of op mijnpensioenoverzicht.nl.
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