Wegwijzer Inzicht in uw pensioen
Op dit moment bouwt u pensioen op bij PMA. U betaalt samen met uw werkgever premie
voor de opbouw van uw pensioen. Er zijn verschillende manieren om de opbouw van uw
pensioen te volgen. We leggen hier uit hoe u een vinger aan de pols kunt houden.



Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht van PMA
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Ω Dit zijn de
basisgegevens voor de berekening van uw pensioen.










Soort
pensioenregeling
Pensioengrondslag


Een uitkeringsovereenkomst
is een type
Het deel van uw salaris dat meetelt voor de


pensioenregeling
waarbij u ieder jaar een
berekening van de premie en uw pensioen.




deel van uw toekomstige
uitkering opbouwt.


Percentage jaarlijkse pensioenopbouw


Pensioenleeftijd
Het deel van uw salaris dat meetelt,

Uw pensioen is 
berekend alsof het ingaat op
vermenigvuldigen we met het percentage
uw 67e. U kiest 
echter zelf wanneer u uw
jaarlijkse opbouw. De uitkomst van de

pensioen
daadwerkelijk laat ingaan.
berekening is het bedrag dat u aan pensioen
opbouwt in een jaar.
Premiepercentage
De premie is een percentage van uw
pensioengrondslag.
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Ω De hoogte van uw pensioen
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?
Hier ziet u het pensioen dat u tot nu toe bij
PMA heeft opgebouwd. Zolang u bij PMA
pensioen opbouwt, wordt dit bedrag ieder
jaar hoger.



Wat

De franchise is gewijzigd 
De franchise is een deel van uw salaris dat
niet meetelt voor de berekening van de
premie en uw pensioen. De franchise was
op 1 januari 1 13.785 (voor wie fulltime
werkte). Doordat de franchise iets omhoog
is gegaan, is uw pensioengrondslag iets
lager.



krijgt u als u met pensioen gaat?
Hier ziet u staan welk pensioen u naar
verwachting gaat krijgen, als u bij PMA
pensioen blijft opbouwen tot uw 67e.

Het bedrag dat u hier ziet staan is een
inschatting. Voor de berekening gaan we
uit van de huidige situatie. In de praktijk is



de kans heel groot dat het bedrag dat u
uiteindelijk gaat ontvangen anders is.
Misschien gaat u minder werken, of juist
meer verdienen. Dat soort veranderingen
hebben gevolgen voor uw jaarlijkse
pensioenopbouw.
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Staat uw partner niet op het overzicht?


Ω Nabestaandenpensioen




Als u samenwoont, is uw partner niet


de
pensioenregeling is een
automatisch bij ons bekend. Er is wel een

Onderdeel van
nabestaandenpensioen.
Er is voor uw
pensioen voor uw partner als hij of zij


partner
en uw eventuele
kinderen
een
voldoet aan een aantal voorwaarden. Meld


uitkering als u overlijdt.
U ziet op het
uw partner aan, zodat wij zelf contact op

overzicht de hoogte
van
het
nabestaanden
kunnen nemen met uw partner mocht u

pensioen
als
u
overlijdt
terwijl
u
nog
komen te overlijden. U vindt deze voorwaar
 



pensioen opbouwt bij PMA. Uw partner
den op de website bij ‘Pensioen bij PMA’ >
 
ontvangt deze uitkering tot hij of zij zelf
‘Wat is uw regeling’ > ‘Nabestaanden


overlijdt.
pensioen’. U leest daar ook hoe u uw

partner kunt aanmelden.
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Ω Arbeidsongeschikt
Aanvulling op de WGA-uitkering



In sommige gevallen heeft u recht op een
 
Als u (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt
wordt,
  aanvulling op de WGA-uitkering van de
 
betaalt PMA (deels)
de premie voor de
overheid als u arbeidsongeschikt bent.





opbouw
van uw pensioen.













Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl



 










totaaloverzicht?
Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl.


Wit u een
Hier ziet u al uw
opgebouwde pensioenen,
inclusief
uw
AOW.
Log
in
met
uw
DigiD.
Heeft u een partner,


dan kunt u ook allebei inloggen om uw gezamenlijke pensioensituatie te zien.
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