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Uniform Pensioenoverzicht 2018

Datum

september 2018

Geachte heer Remie,

Via uw (oud-)werkgever is er pensioen voor u verzekerd bij Nationale-Nederlanden. Bij deze brief ontvangt u
meerdere Uniforme Pensioenoverzichten (UPO's) 2018 met daarin gegevens over uw pensioensituatie op
31 december 2017. Naast uw pensioenoverzichten vindt u bij deze brief ook een samenvatting van uw
pensioenoverzichten.
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Actuelere informatie op mijnpensioenoverzicht.nl
Wij geven de pensioenbedragen in onze administratie vier keer per jaar door aan het pensioenregister.
Verandert er iets in onze administratie? Dan ziet u dat binnen vier maanden terug op mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u inlogt met uw DigiD, dan vindt u een actueel overzicht met daarin de AOW die u straks ontvangt, het
pensioen dat u bij ons opbouwt en het pensioen dat u mogelijk in een ander dienstverband heeft opgebouwd.
Factor A
Op uw pensioenoverzichten staat de factor A. U heeft de factor A nodig als u lijfrentepremies wilt aftrekken
van de inkomstenbelasting. U moet dan nog wel zelf de factoren A van de verschillende overzichten bij elkaar
optellen. Heeft u in 2017 ook bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Tel de factor A van dat
overzicht er dan ook bij op.
Inzicht in uw inkomen voor later met de Mijn Inkomen Later app van Nationale-Nederlanden
Wilt u weten of u later voldoende inkomen heeft? De Mijn Inkomen Later app helpt u bewust
pensioenbeslissingen te nemen. Download de Mijn Inkomen Later app of ga naar nn.nl/mijninkomenlaterapp.
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Heeft u vragen?
Meer informatie en veelgestelde vragen over het UPO vindt u op nn.nl/pensioenoverzichten.
Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice Pensioen. U kunt
ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur via 088 663 60 00. Wij helpen u graag
verder.
Met vriendelijke groet,

Robin Buijs
Directeur Pensioen New Business
Polisnummer

Bijlage(n)

50000000

Nationale-Nederlanden
Weena 505, 3013 AL Rotterdam
Postbus 93604, 2509 AV Den Haag

T 088 663 60 00
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Samenvatting van uw Uniforme Pensioenoverzicht(en)
Overzicht pensioenaanspraken
U heeft verschillende pensioenen bij Nationale-Nederlanden. U ontvangt hiervoor één of meerdere
pensioenoverzichten van ons. Hierna vindt u een samenvatting van de verschillende pensioenen bij
Nationale-Nederlanden. Elk overzicht heeft een eigen herkenningsnummer. De verschillende pensioenen
herkent u aan het polisnummer.

Herkenningsnummer UPO:

50000000-1

Indienst B.V.
Te bereiken

Opgebouwd

polisnummer 50000000
Beleggingswaarde op 31-12-2017
Voorbeeldkapitaal bij leven op leeftijd 67 jaar

€

Hiervan kan worden aangekocht:
Levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar
Levenslang partnerpensioen, bij overlijden na de
pensioendatum

5.320,20

€
€

206,73
144,71

€

2.075,89

€

2.273,09

€
€

88,33
61,83

Levenslang partnerpensioen, bij overlijden voor de
pensioendatum

€

692,31

n.v.t.

Wezenpensioen, bij overlijden voor de pensioendatum

€

138,46

n.v.t.

Herkenningsnummer UPO:

50000000-2

Indienst B.V.
Te bereiken

polisnummer 50000000
Levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar
Levenslang partnerpensioen, bij overlijden na de
pensioendatum

Opgebouwd

€

236,31

€

103,96

€

165,43

€

72,78

Samenvatting van uw Uniform Pensioenoverzicht

Herkenningsnummer UPO:

55555.000001

Uitdienst N.V.
Te bereiken

Opgebouwd

polisnummer 55555.000001
Levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar

€

1.968,92

€

1.968,92

Levenslang partnerpensioen

€

1.406,73

€

1.406,73

Wezenpensioen

€

302,87

€

302,87

€

127,22

€

127,22

Levenslang partnerpensioen

€

89,16

€

89,16

Wezenpensioen

€

17,63

€

17,63

Levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 jaar

€

150,20

€

150,20

Levenslang partnerpensioen

€

112,65

€

112,65

Wezenpensioen

€

22,53

€

22,53

polisnummer 55555.000002
Levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar

polisnummer 55555.000003

Samenvatting van uw Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht 2018
Stand per: 31-12-2017

Uw persoonlijke gegevens
De heer P. Remie
Geboren op: 12-06-1954
Burgerservicenummer: 123456789
Werkgever: Indienst B.V.
Herkenningsnummer: 50000000-1

Uw partner
Mevrouw K. Apitaal
Geboren op: 06-12-1961

Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
Soort pensioenregeling:
Datum in dienst bij huidige werkgever:
Datum start pensioenopbouw in deze pensioenregeling:
Uw (voltijd) salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
U bouwt geen pensioen op over:
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig
dienstverband:
Beschikbare premie als percentage van de
pensioengrondslag:
Totale beschikbare premie:
Beschikbare premie Beleggingsdeel

Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V.
Premieovereenkomst
beleggingsverzekering
01-11-1999
01-01-2016
€
26.635,68
€
13.123,00
€
13.512,68
100,0000%
15,24%
€
€

2.058,66
1.029,33

50,00% van de premie zetten we direct om in ouderdoms- en partnerpensioen als u overlijdt na de
pensioendatum. De rest van de premie wordt belegd.
Vervaardigingsdatum:

16-08-2018

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Welk pensioen kunt u verwachten?
Wat krijgt u als u met pensioen gaat?
Als u met pensioen gaat, koopt u met uw beleggingswaarde een pensioen aan. Uw
beleggingswaarde op 31-12-2017 is € 2.075,89.
Stel dat uw pensioenopbouw zou zijn gestopt op 31-12-2017. Naar verwachting kunt u dan, naast het
pensioen bij overlijden, onderstaand pensioen aankopen als u met pensioen gaat:
U krijgt vanaf 67 jaar zolang u leeft
€ 88,33 bruto per jaar
Stel dat u tot 67-jarige leeftijd blijft werken bij deze werkgever.
Naar verwachting kunt u dan, naast het pensioen bij overlijden, onderstaand pensioen aankopen als
u met pensioen gaat:
U krijgt vanaf 67 jaar zolang u leeft
€ 206,73 bruto per jaar
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: Bij bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Een
deel van uw pensioen gaat mogelijk naar een ex-partner. Uw pensioen kan door een scheiding fors
lager uitvallen.

Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw 67-jarige leeftijd en op het moment van overlijden werkt u bij deze
werkgever.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft
Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat hij of zij 21 jaar is
of als uw kind studeert of invalide is, totdat hij of zij uiterlijk 27
jaar is

€ 692,31

bruto per jaar

€ 138,46

bruto per jaar

Stel u overlijdt na uw 67-jarige leeftijd en tot dat moment heeft u bij deze werkgever gewerkt.
Op uw pensioendatum heeft u dan met uw pensioenkapitaal ook pensioen voor uw partner
aangekocht.
Uw partner krijgt dan naar verwachting:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft
€ 144,71 bruto per jaar
Dan krijgen uw kinderen geen uitkering van ons.
Kijk op mijn.nn.nl en www.mijnpensioenoverzicht.nl voor wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt
wanneer u niet meer bij deze werkgever werkt.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw mogelijk door.
U krijgt geen aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de hoogte van de waarde van uw beleggingen en het
tarief dat pensioenuitvoerders hanteren bij de aankoop van uw pensioen.
De hoogte van uw pensioen is daarnaast afhankelijk van de eventuele keuzes die u maakt op het
moment dat u pensioen aankoopt.
Bij bovenstaande bedragen is uitgegaan van een voorbeeldrendement op uw beleggingen van 4%
en van ons aankooptarief voor pensioen op 31-12-2017.
Let op: het werkelijke beleggingsrendement kan lager zijn. Daarnaast wijzigt ons aankooptarief
voortdurend, met name door veranderingen in de rentestand. Mogelijk heeft u in het verleden een
pensioenoverzicht gehad waarin we hebben gerekend met een hogere rente. Dan waren de
verwachte pensioenbedragen hoger. Op nn.nl/pensioenrente-rendement vindt u meer informatie
over rente en rendement.

Verhoging pensioen
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het
pensioen en de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet mee met de stijging van de prijzen. De
afgelopen jaren stegen de prijzen als volgt:

stijging van de prijzen*
2017
1,38%
2016
0,32%
2015
0,65%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer weten?
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via
uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na
pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken.

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft?
In uw Pensioen1-2-3 op mijn.nn.nl ziet u welke keuzes u heeft. En u vindt er informatie over uw
pensioenregeling.

Heeft u vragen?
Meer informatie en veelgestelde vragen over het UPO vindt u op nn.nl/pensioenoverzichten. Vindt u
geen antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice Pensioen via
088 663 60 00. Klantenservice Pensioen is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Wij
helpen u graag verder.

Pensioenaangroei factor A in 2017

€ 183,20

U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te
vullen met lijfrentes.
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.
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Uniform Pensioenoverzicht 2018
Stand per: 31-12-2017

Uw persoonlijke gegevens
De heer P. Remie
Geboren op: 12-06-1954
Burgerservicenummer: 123456789
Werkgever: Indienst B.V.
Herkenningsnummer: 5000000-2

Uw partner
Mevrouw K. Apitaal
Geboren op: 06-12-1961

Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
Soort pensioenregeling:
Datum in dienst bij huidige werkgever:
Datum start pensioenopbouw in deze pensioenregeling:
Uw (voltijd) salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
U bouwt geen pensioen op over:
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig
dienstverband:
Beschikbare premie als percentage van de
pensioengrondslag:
Totale beschikbare premie:
Beschikbare premie Garantiedeel

Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V.
Premieovereenkomst aanspraak op
uitkering
01-11-1999
01-01-2016
€
26.635,68
€
13.123,00
€
13.512,68
100,0000%
15,24%
€
€

2.058,66
1.029,33

50,00% van de premie zetten we direct om in ouderdoms- en partnerpensioen als u overlijdt na de
pensioendatum. De rest van de premie wordt belegd.
Vervaardigingsdatum:

16-08-2018

Welk pensioen kunt u verwachten?
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?
Tot 31-12-2017 heeft u bij ons pensioen opgebouwd:
U krijgt vanaf 67 jaar zolang u leeft

€ 103,96

bruto per jaar

Als u tot uw 67-jarige leeftijd blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u aan pensioen verwachten:
U krijgt vanaf 67 jaar zolang u leeft
€ 236,31 bruto per jaar
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: Bij bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Een
deel van uw pensioen gaat mogelijk naar een ex-partner. Uw pensioen kan door een scheiding fors
lager uitvallen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw 67-jarige leeftijd en op het moment van overlijden werkt u bij deze
werkgever.
Dan krijgen uw partner en/of kinderen geen uitkering van ons.
Stel u overlijdt na uw 67-jarige leeftijd en tot dat moment heeft u bij deze werkgever gewerkt.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft

€ 165,43

bruto per jaar

Dan krijgen uw kinderen geen uitkering van ons.
Kijk op mijn.nn.nl en www.mijnpensioenoverzicht.nl voor wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt
wanneer u niet meer bij deze werkgever werkt.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw mogelijk door.
U krijgt geen aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat vast
De hoogte van uw pensioen staat vast. Wij kunnen dit niet verlagen.

Verhoging pensioen
De werkgever verhoogt uw pensioen onder normale omstandigheden niet. Als uw werkgever toch
een verhoging geeft, hebt u door deze verhoging niet meteen ook recht op verhogingen in de
toekomst.
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het
pensioen en de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet mee met de stijging van de prijzen. De
afgelopen jaren stegen de prijzen als volgt:

stijging van de prijzen*
2017
1,38%
2016
0,32%
2015
0,65%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer weten?
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via
uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na
pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft?
In uw Pensioen1-2-3 op mijn.nn.nl ziet u welke keuzes u heeft. En u vindt er informatie over uw
pensioenregeling.

Heeft u vragen?
Meer informatie en veelgestelde vragen over het UPO vindt u op nn.nl/pensioenoverzichten. Vindt u
geen antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice Pensioen via
088 663 60 00. Klantenservice Pensioen is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Wij
helpen u graag verder.

Pensioenaangroei factor A in 2017

€ 182,37

U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te
vullen met lijfrentes.

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.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Uniform Pensioenoverzicht Pagina 3 van 3

Uniform Pensioenoverzicht 2018
Stand per: 31-12-2017

Uw persoonlijke gegevens
De heer P. Remie
Geboren op: 12-06-1954
Burgerservicenummer: 123456789
Werkgever: Uitdienst N.V.
Herkenningsnummer: 55555.000001

Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
Soort pensioenregeling:
Datum in dienst bij huidige werkgever:
Datum start pensioenopbouw in deze pensioenregeling:
Vervaardigingsdatum:

Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V.
Uitkeringsovereenkomst
01-11-1999
01-11-1999
30-07-2018

Welk pensioen kunt u verwachten?
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?
Tot 31-12-2017 heeft u bij ons pensioen opgebouwd:
U krijgt vanaf 65 jaar tot 67 jaar
U krijgt vanaf 67 jaar zolang u leeft

€ 2.119,12
€ 2.246,34

bruto per jaar
bruto per jaar

Als u tot uw 67-jarige leeftijd blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u aan pensioen verwachten:
U krijgt vanaf 65 jaar tot 67 jaar
€ 2.119,12 bruto per jaar
U krijgt vanaf 67 jaar zolang u leeft
€ 2.246,34 bruto per jaar
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: Bij bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Een
deel van uw pensioen gaat mogelijk naar een ex-partner. Uw pensioen kan door een scheiding fors
lager uitvallen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw 65-jarige leeftijd en op het moment van overlijden werkt u bij deze
werkgever.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft

€ 1.608,54

bruto per jaar

€ 343,03

bruto per jaar

Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat hij of zij 18 jaar is
of als uw kind studeert of invalide is, totdat hij of zij uiterlijk 27
jaar is

Stel u overlijdt na uw 67-jarige leeftijd en tot dat moment heeft u bij deze werkgever gewerkt.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft

€ 1.608,54

bruto per jaar

€ 343,03

bruto per jaar

Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat hij of zij 18 jaar is
of als uw kind studeert of invalide is, totdat hij of zij uiterlijk 27
jaar is

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt wanneer u
niet meer bij deze werkgever werkt.
Let op: Is uw partner meer dan tien jaar jonger dan u? Dan ontvangt uw partner na uw overlijden
een lager pensioen dan wat hier vermeld staat. Meer informatie hierover vindt u in het
pensioenreglement.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw niet door.
U krijgt ook geen aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat vast
De hoogte van uw pensioen staat vast. Wij kunnen dit niet verlagen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Verhoging pensioen
Voor uw polisnummer(s) 55555.000001 en 55555.000002 geldt het volgende
toeslagenbeleid:

- Zolang u nog deelnemer bent in de pensioenregeling geldt het volgende:
De werkgever probeert ieder jaar per 1 januari de opgebouwde pensioenen te verhogen met de
prijsontwikkeling.
De werkgever betaalt de toekomstige verhogingen uit een depot dat hij bij Nationale-Nederlanden
heeft gevormd.
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het
pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als
volgt:

stijging van de prijzen*

verhoging pensioen

2017
1,38%
2016
0,32%
2015
0,65%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

0,40%
0,70%

Verhogingen die in het verleden zijn gegeven, geven niet automatisch recht op verhogingen in de
toekomst.

- Als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling en als uw pensioen is ingegaan geldt het
volgende:
De werkgever probeert ieder jaar per 1 januari de ingegane pensioenen te verhogen met de
prijsontwikkeling. Dit geldt ook voor nog niet ingegane pensioenen van de werknemers die niet meer
aan de pensioenregeling deelnemen.
De werkgever betaalt de toekomstige verhogingen uit een depot dat hij bij Nationale-Nederlanden
heeft gevormd.
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het
pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als
volgt:

stijging van de prijzen*

verhoging pensioen

2017
1,38%
2016
0,32%
2015
0,65%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

0,40%
0,35%

Verhogingen die in het verleden zijn gegeven, geven niet automatisch recht op verhogingen in de
toekomst.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Voor uw polisnummer(s) 55555.000003 geldt het volgende toeslagenbeleid:

De werkgever verhoogt uw pensioen onder normale omstandigheden niet. Als uw werkgever toch
een verhoging geeft, hebt u door deze verhoging niet meteen ook recht op verhogingen in de
toekomst.
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het
pensioen en de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet mee met de stijging van de prijzen. De
afgelopen jaren stegen de prijzen als volgt:

stijging van de prijzen*
2017
1,38%
2016
0,32%
2015
0,65%
*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer weten?
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via
uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na
pensionering. En u kunt uw pensioen met uw eventuele huidige inkomen vergelijken.

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft?
In uw pensioenreglement ziet u welke keuzemogelijkheden u heeft.

Heeft u vragen?
Meer informatie en veelgestelde vragen over het UPO vindt u op www.nn.nl/pensioenoverzichten.
Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice
Pensioen via 088 663 60 00. Klantenservice Pensioen is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot
17.30 uur. Wij helpen u graag verder.

Pensioenaangroei factor A in 2017

€ 0,00

U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te
vullen met lijfrentes.

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.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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