Checklist: wegwijs in het pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarom goed om uw nieuwe werknemer tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek
iets te vertellen over uw pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden. In deze checklist staan de belangrijkste onderwerpen.
Handig! Print Pensioen 1 van Pensioen 1-2-3 voor u aan het gesprek begint. U vindt Pensioen 1 via mijn.nn.nl. Bespreek dan de volgende
punten met uw werknemer.

Wat valt er wel onder de pensioenregeling en wat niet?
Pak Pensioen 1 erbij en bekijk de onderdelen ‘Wat krijgt u in deze pensioenregeling?’ en ‘Wat krijgt u in
deze pensioenregeling niet?’ Misschien heeft u zelf aanvullende regelingen getroffen voor uw werknemers.
Bespreek deze dan ook en geef Pensioen 1 mee aan uw werknemer.

Waar ziet de werknemer hoeveel pensioen hij krijgt?
Hoeveel pensioen uw werknemer bij u krijgt, staat op het Uniform Pensioen Overzicht dat
hij ieder jaar krijgt. Meer informatie over zijn totale pensioenopbouw vindt hij op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat betaalt de werknemer voor de pensioenregeling?
Als werkgever betaalt u premie voor de pensioenregeling. Vertel uw werknemer wat hij eventueel zelf
betaalt voor de pensioenregeling.

Eerder opgebouwd pensioen meenemen
Als uw werknemer ergens anders pensioen heeft opgebouwd, dan kan hij dit meenemen naar
Nationale-Nederlanden. Dit heet waardeoverdracht. Meer informatie hierover is te vinden op
nn.nl/waardeoverdracht.

Keuzes in de pensioenregeling
Pak Pensioen 1 erbij en bekijk samen welke keuzes uw werknemer heeft.

Partner aanmelden
In uw pensioenreglement staat wanneer een partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. Heeft uw
werknemer een partner? Meld deze dan gelijk met de werknemer aan. We horen het ook graag als de relatie
bijvoorbeeld stopt of als de werknemer een nieuwe partner heeft.

Waar vindt de werknemer meer informatie over pensioen?

!

• Wij maken voor iedere nieuwe werknemer een persoonlijke pagina op mijn.nn.nl.
• De Mijn Pensioencoach app helpt om bewust pensioenbeslissingen te nemen.
• Op nn.nl/thuisinpensioen staat informatie over pensioen en belangrijke gebeurtenissen.
• Biedt u zelf informatie over pensioen? Vertel de werknemer dan waar hij dit kan vinden.

E-mailadres doorgeven aan Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden communiceert steeds meer digitaal. Daarom is het nodig dat uw werknemer zijn
e-mailadres doorgeeft via mijn.nn.nl.

Het pensioenreglement is altijd leidend. U vindt dit via mijn.nn.nl.

