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UPA-UPDATE: Wat u moet weten en tips
Beste ,
Alstublieft, hierbij de 1e UPA-Update. U krijgt vanaf nu regelmatig belangrijke informatie van
ons speciaal voor iedereen die zich bezighoudt met de pensioenaangifte. Zo zorgen we
samen met u dat uw pensioenaangifte via UPA goed verloopt.

UPA-Update om te helpen bij uw pensioenaangifte
Betekent dat nog een nieuwsbrief van Pensioenfonds PGB? Nee hoor. Deze UPA-Update is
gemaakt om u te helpen bij de pensioenaangifte via UPA. Vanuit uw en onze ervaringen
hebben we veel geleerd het afgelopen anderhalve jaar. Die kennis delen we graag met u. Is
er ander belangrijk nieuws over pensioen bij Pensioenfonds PGB? Dan leest u dat in PGB
Bericht.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
UPA Nieuws

UPA, met 1 druk op de knop, toch?
Eerlijk is eerlijk, dat is wel wat wij zeiden. In
de praktijk bleek dat niet altijd zo. Zo
vroegen de omschrijving en gebruik van
bepaalde loonbegrippen vaak om
verduidelijking. En dat gold ook voor het per
loonperiode insturen van loongegevens in
plaats van één keer per jaar.

Het grootste deel van de werkgevers levert nu volledig juist en tijdig aan. Zij hebben
een directe aansluiting vanuit hun administratie met die van ons. En die groep groeit.
Voor die groep geldt het principe van ‘1 druk op de knop’. En zij profiteren van nog
een belangrijk voordeel: géén financiële verrassingen achteraf. Dat komt omdat zij
een factuur krijgen op basis van het ingestuurde UPA-bericht.
Hoort u nog niet tot die groep? We helpen u graag er snel bij te horen.

UPA TIPS
Niet voor iedereen is UPA al gesneden koek.
En dat begrijpen wij. We stelden daarom
samen met een aantal collega
administrateurs van andere organisaties
een 3-tal UPA TIPS mét korte uitleg op. En
samen met hen werken we aan een nieuwe
tips voor in de volgende UPA-Update. Heeft
u zelf een TIP voor uw collega
administrateurs van andere organisaties?
Schroom niet en laat het ons weten via
relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl!

Heeft u vragen over UPA?
Of heeft u hulp nodig? We helpen u graag! U kunt ons bereiken van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
020 541 83 00
relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl
pensioenfondspgb.nl/upa

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit UPA bericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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