werknemerschecklist

WAT U MINIMAAL MOET WETEN EN DOEN

In 5 minuten inzicht in uw pensioen
U staat er misschien nog niet bij stil, uw pensioen. Toch is het een
belangrijke arbeidsvoorwaarde. Neem eens tijd voor uw pensioen.

Snel inzicht in de pensioenregeling van Bpf AVH
Bent u pas komen werken in onze sector? Dan bent u automatisch deelnemer van pensioen
fonds Bpf AVH. U ontvangt dan binnen 3 maanden het zogeheten Pensioen 1-2-3. Hierin staat
wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen.
In laag 1 leest u de belangrijkste informatie op hoofdlijnen. Wilt u daarna meer details?
Dat leest u verder in de lagen 2 en 3. Deze zijn te vinden op bpfavh.nl en klik op de button
Pensioen 1-2-3.

Waar ziet u hoeveel pensioen u later krijgt?
Op mijnpensioenoverzicht.nl
Hier ziet u hoeveel pensioen u totaal hebt opgebouwd, ook bij vorige werkgevers.
Ook ziet u hoeveel AOW u later van de overheid krijgt. U logt in met uw DigiD.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht

Als deelnemer aan onze pensioenregeling ontvangt u ieder jaar een Uniform Pensioen
overzicht (UPO). Hierop staat wat u aan pensioen heeft opgebouwd, hoeveel u
ongeveer krijgt als u tot uw pensioendatum in de sector blijft werken en wat uw
(eventuele) partner en kinderen krijgen als u overlijdt.

Denkt u zelf eens na over deze zaken
Veel pensioenzaken zijn voor u geregeld. Een paar zaken regelt u zelf, zoals:

Woont u samen?

En heeft u een samenlevingscontract waarin de zorgplicht is
opgenomen? Meld uw partner dan aan voor het partnerpensioen.

Gaat u scheiden?
Uw ex-partner heeft dan wettelijk recht op de helft van het
ouderdomspensioen. Wilt u dit niet? Dan kunt u hier afspraken
over maken met uw ex-partner.

Wilt u uw pensioen van een ander pensioenfonds
meenemen naar ons pensioenfonds?
Dat noemen ook wel waardeoverdracht. U vraagt dit aan via
onze website. Meer informatie vindt u op bpfavh.nl > ik ben werk
nemer > wat te doen bij...

Wist u dat...
… u elke maand betaalt voor uw pensioen?
Op uw loonstrook ziet uw precies hoeveel.
Uw werkgever betaalt ook mee. Zo zorgen
jullie samen voor een inkomen voor later.

Heeft u vragen?
Kijk eens op bpfavh.nl
Lees onze pensioenbrochure (per sector)
Bekijk onze animaties
	Bel ons op 070 – 338 10 20 (bereikbaar
op werkdagen van 8.30 uur tot 17.15 uur)
Of mail naar info@bpfavh.nl

Wanneer kunt u met pensioen?
De pensioenregeling kent een aantal keuzemogelijkheden om het pensioen
af te stemmen op uw wensen. Bijvoorbeeld eerder met pensioen, of in de
eerste jaren een hogere pensioenuitkering en daarna levenslang een lagere
uitkering of ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen of andersom. Op bpfavh.nl > ik ben werknemer > bijna met pensioen staan de
mogelijkheden op een rij.

Heeft u interesse in
onze digitale nieuwsbrief?
Meldt u dan aan op bpfavh.nl > homepage >
button: ‘Op de hoogte blijven?
Geef u op voor de nieuwsbrief!’
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