VOORBEELD

Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer 2015
Stand per
Pensioenuitvoerder
Soort overeenkomst
Werkgever
Polisnummer
Referentienummer

31-12-2014
Onderlinge ’s-Gravenhage
uitkeringsovereenkomst
Werkgever
1234-0001
12345

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET
UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
Voor u

A. Voorbeeld
geboren op 01-10-1975
A. Partner
geboren op 01-01-1970
kind, geboren op 01-01-2004
kind, geboren op 01-01-2006

Voor uw partner
Voor uw kind(eren)

Welk pensioen kunt u verwachten?
Let op:
Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.
Dit overzicht bevat geen informatie over uw AOW-uitkering. Wilt u meer weten over uw AOW? Kijk op
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw AOW.

Bij pensionering
Opgebouwd pensioen
U ontvangt
vanaf 65 jaar zolang u leeft

€ 1.000,00

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.
Alleenstaandenpensioen
Als u op uw pensioendatum geen partner heeft, ontvangt u in aanvulling op de hierboven genoemde pensioenen
vanaf 65 jaar zolang u leeft
€ 150,00

Bij overlijden
Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 700,00
€ 700,00

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 21-jarige leeftijd

€ 140,00
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Bij uw overlijden ná uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 700,00
€ 700,00

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot 21-jarige leeftijd

€ 140,00

Let op: een scheiding of beëindiging samenwonen heeft invloed op de hoogte van de uitkering voor uw partner als u overlijdt.
Zie ook de toelichting.

Houdt uw pensioen zijn waarde?
Uw ex- werkgever probeert ieder jaar het opgebouwde pensioen van deelnemers en gewezen deelnemers en de ingegane
pensioenen van de pensioengerechtigden te verhogen met de maatschappijwinstdeling van de verzekeraar. De verhoging
bedraagt maximaal gelijk de loonontwikkeling met een maximum van 3%.
Uw ex-werkgever heeft de opgebouwde pensioenen van de premievrije verzekeringen de afgelopen drie jaar als volgt
verhoogd:
- Over het jaar 2014 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 0,98% omhoog.
- Over het jaar 2013 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 2,51% omhoog.
- Over het jaar 2012 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 2,00% omhoog.

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
Indiensttreding
Begin deelneming
Begin pensioenopbouw
Uitdiensttreding
Einde deelneming

01-01-2007
01-01-2007
01-01-2007
01-01-2010
01-01-2010

Heeft u vragen?
Neem voor meer informatie contact op met uw assurantieadviseur.
Onderlinge 's-Gravenhage Hoofdkantoor
Postbus 629
2501 CP 's-Gravenhage
Telefoonnummer 070 - 342 12 93
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen en AOW-aanspraken. Dat is handig als u bij
andere werkgever(s) bent gaan deelnemen of heeft deelgenomen aan een andere pensioenregeling.
Op onze website www.onderlinge.info kunt u de antwoorden vinden op veel gestelde vragen.
Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw
pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen.
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Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer
Uitkeringsovereenkomst

Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht?
U heeft bij ons deelgenomen aan een pensioenregeling. Daarom ontvangt u één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht. Op
dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop staan ook de bedragen die uw eventuele
partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.
Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo
houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de
verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen.

Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet
u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor
uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in uw pensioenreglement. Dat kunt u bij ons opvragen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw assurantieadviseur.

Aan wat voor een pensioenregeling nam u deel?
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Daarbij is afgesproken dat er vanaf de pensioendatum een
pensioenuitkering is. Er is vastgelegd hoe hoog deze uitkering is.

Welk pensioen kunt u verwachten?
Bij pensionering
Opgebouwd pensioen
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 31-12-2014 heeft opgebouwd. Het is de uitkering die u kunt verwachten als u
met pensioen gaat. Uw pensioen gaat in op 01-10-2040.
Alleenstaandenpensioen
Dit is het bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw opgebouwd pensioen. U ontvangt dit bedrag als u op uw pensioendatum
geen partner heeft. Krijgt u na de pensioendatum alsnog een partner? Dan vervalt deze aanvullende pensioenuitkering.
Scheiding
Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerde partnerschap kan het zijn dat u met uw expartner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven en
wij hebben de verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner van ons vanaf uw pensionering het overeengekomen deel. Dit
deel wordt bij uitbetaling in mindering gebracht op het getoonde pensioen bij pensionering. U ontvangt dan dus minder
pensioen dan op het overzicht staat vermeld.
Het kan ook zijn dat voor uw ex-partner een deel van uw pensioen is afgesplitst. Het pensioen dat op het overzicht staat
vermeld wordt dan geheel aan u uitbetaald.
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.pensioenkijker.nl.

Bij overlijden
Bij uw overlijden hebben uw partner en mogelijk ook uw kinderen recht op een uitkering.
Partner
Diegene met wie u bent gehuwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of duurzaam een gezamenlijke huishouding
voert. Onder gezamenlijke huishouding wordt verstaan een huishouding gevoerd door u met één partner, niet zijnde een
bloed- of aanverwant in de eerste graad. Het voeren van een gezamenlijke huishouding wordt als aangetoond beschouwd
indien een notarieel verleden samenlevingscontract wordt overgelegd, dan wel beiden ten minste één jaar op hetzelfde adres
staan ingeschreven. Voorts geldt als voorwaarde voor het partnerschap dat u uw voormalige werkgever hier schriftelijk van de
op de hoogte heeft gesteld.
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Kinderen
(1) uw kinderen, geboren uit uw huwelijk, alsmede gewettigde of wettig erkende kinderen;
(2) uw kinderen, die zijn geadopteerd, alsmede uw stief- en/of pleegkinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en
opgevoed;
(3) uw natuurlijke kinderen;
(4) de kinderen van uw geregistreerde partner die door u gezamenlijk geheel of nagenoeg geheel op uw kosten worden
verzorgd en opgevoed.
Anw
Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld
via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als
hij of zij:
- de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
- is geboren voor 1950 of;
- een kind jonger dan 18 jaar heeft of;
- voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.
De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner. De Anw-uitkering voor uw kinderen
staat los van het inkomen van uw partner.
Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de
overheid. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/anw.

Houdt uw pensioen zijn waarde?
Indexatie of toeslagverlening is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen en/of gestegen lonen. Zo
behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde. Uw ex-werkgever probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met het
maximum van de maatschappijwinstdeling en de prijsontwikkeling. De verhoging bedraagt maximaal 3%.U hebt door in het
verleden toegekende verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de
toekomst.

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan.
Indiensttreding
Dit is de datum waarop u bij uw voormalige werkgever in dienst bent gekomen.
Begin deelneming
Dit is de datum waarop u bent gaan deelnemen aan deze pensioenregeling.
Begin pensioenopbouw
Dit is de datum vanaf wanneer u pensioen bent gaan opbouwen in deze pensioenregeling.
Uitdiensttreding
Dit is de datum waarop u bij uw voormalige werkgever uit dienst bent gegaan.
Einde deelneming
Dit is de datum waarop uw deelname aan deze pensioenregeling is beëindigd.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw assurantieadviseur.
Onderlinge 's-Gravenhage Hoofdkantoor
Postbus 629
2501 CP 's-Gravenhage
Telefoonnummer 070 – 3 421 293
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