Het Nationale-Nederlanden
BedrijfsPensioen
Zekerheid van gegarandeerd kapitaal

Uw werkgever heeft gekozen voor het
Nationale-Nederlanden BedrijfsPensioen.
Een pensioen op basis van een premieovereenkomst. Dat wil zeggen dat uw
werkgever jaarlijks een bedrag betaalt
aan Nationale-Nederlanden, de premie.
Met deze premie bouwt uw werkgever voor
u een pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum wordt dit kapitaal gebruikt om het
pensioen voor u en uw eventuele partner
te betalen.
Uw werkgever kan er daarnaast ook voor kiezen om
een partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de
pensioendatum mee te verzekeren. De premie hiervoor
betaalt uw werkgever apart aan Nationale-Nederlanden.

Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum
Met het Nationale-Nederlanden BedrijfsPensioen bouwt u
een gegarandeerd pensioenkapitaal op. Dat wil zeggen
dat u zeker weet welk bedrag u minstens op uw pensioendatum tot uw beschikking heeft voor het aankopen van
uw pensioen. U profiteert daarbij van de maatschappijwinstdeling van Nationale-Nederlanden. Hierdoor kan uw
pensioenkapitaal hoger uitvallen. Jaarlijks stelt NationaleNederlanden vast of en zo ja, welk gedeelte van het
behaalde bedrijfsresultaat beschikbaar is voor winstdeling.
De hoogte van de winstdeling kan dus van jaar tot jaar
verschillen.
Zekerheid bij overlijden voor de pensioendatum
Uw werkgever kan er voor kiezen om een partner- en/of
wezenpensioen te verzekeren mocht u voor de pensioendatum komen te overlijden. Uw inkomen valt dan immers
weg en uw partner moet dit financieel opvangen. Uw
partner (en/of kinderen) ontvangen dan levenslang (bij
kinderen tot een door de werkgever bepaalde eindleeftijd)
een uitkering. Hoe hoog deze is, hangt af van het kapitaal
dat bij het overlijden tot uitkering komt.
Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
Stel dat u arbeidsongeschikt raakt, dan stopt uw pensioenopbouw. Tenzij uw werkgever hiervoor een aanvullende
verzekering heeft afgesloten. Uw pensioenopbouw gaat
dan gewoon door, doordat Nationale-Nederlanden de
te betalen premie geheel of gedeeltelijk voor haar
rekening neemt. De mate waarin we dat doen hangt
onder andere af van de gekozen dekking en de mate
van arbeidsongeschiktheid.

Transparantie
Het Nationale-Nederlanden BedrijfsPensioen is een
overzichtelijke en transparante regeling. Dat begint bij
aanvang van de regeling: u krijgt dan een startbrief, waarin
u een begrijpelijke uitleg krijgt over uw pensioenregeling.
Bij de brief ontvangt u een bijlage met daarin onder meer
een overzicht van de hoogte van de premies en de kosten
die op de premies in mindering worden gebracht.
Meer weten?
Heeft u vragen over het Nationale-Nederlanden
BedrijfsPensioen? Daarmee kunt u terecht bij de
verzekeringsadviseur van uw werkgever.
Disclaimer
Deze informatie is algemeen van aard en geeft een
beknopt overzicht. Aan de tekst van deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend.
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