juni 2020
Welkom bij Nationale-Nederlanden. U bouwt via uw werkgever pensioen op, zolang u daar in dienst bent. Dit geldt wanneer u 21
jaar of ouder bent. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Dit is uw Persoonlijk Pensioen Plan.
Nationale-Nederlanden is de pensioenuitvoerder van deze pensioenregeling.

Voorbeeld

Dit is laag 1 van uw Pensioen 1-2-3. Pensioen 1-2-3 geeft geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u in uw jaarlijkse
Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op mijnpensioenoverzicht.nl en mijn.nn.
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 de details over uw pensioenregeling bij
Nationale-Nederlanden. Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. U vindt uw
pensioen 1-2-3 op mijn.nn onder 'Mijn documenten'.
Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op nn.nl/Over-NationaleNederlanden.htm.
Op verzoek sturen wij u deze informatie schriftelijk toe.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? En
werkt u bij deze werkgever? Dan krijgt uw
partner partnerpensioen en uw kinderen krijgen
wezenpensioen. Overlijdt u nadat u met pensioen bent
gegaan? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt als u nog bij deze
werkgever werkt? Dan gaat uw pensioenopbouw
(gedeeltelijk) door.

In deze laag 1 leest u in het kort de belangrijkste
informatie over uw pensioenregeling. Wilt u precies
weten wat deze pensioenregeling u biedt? Ga dan naar
het pensioenreglement.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?
Overlijdt u vóór de pensioendatum en werkt u op dat moment niet meer bij deze werkgever? Dan is er geen partnerpensioen
voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen. U kunt wel met de waarde van uw beleggingen een
pensioenuitkering regelen voor uw partner en/of kinderen jonger dan 30 jaar voor als u overlijdt vóór de pensioendatum.
Overlijdt u als u met pensioen bent? Dan krijgen uw kinderen geen wezenpensioen.
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u in deze regeling geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. Pensioen van de overheid (AOW). Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen via uw werkgever, zoals dit pensioen bij Nationale-Nederlanden. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over uw pensioen
bij Nationale-Nederlanden.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
U bouwt pensioen op in een beschikbarepremieregeling. Dit betekent dat de hoogte van de premie-inleg vaststaat, maar
de hoogte van uw pensioenuitkering niet. Wij beleggen voor u met de ingelegde premie. Op de pensioendatum is de waarde
van uw beleggingen uw 'pensioenkapitaal'. U koopt op uw pensioendatum van dit kapitaal zelf een pensioenuitkering:
voor uzelf ouderdomspensioen en voor uw partner partnerpensioen voor als u na uw pensioendatum overlijdt. Op de
pensioendatum kiest u ook voor een vaste of variabele pensioenuitkering.
Let op! Hoeveel pensioen u straks kunt kopen, hangt onder andere af van de rentestand. Als de rente laag is, dan is het
pensioen ook laag.
Benieuwd naar de hoogte van uw pensioen? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.
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U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op via uw salaris. Dat doet u niet over uw hele salaris. In 2020 bouwt u over
€ 14.167,00 geen pensioen op. U krijgt namelijk ook AOW van de overheid. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt,
noemen we de franchise. Voor het jaarsalaris geldt als maximum: € 110.111,00 (2020). U bouwt over het meerdere binnen
deze pensioenregeling geen pensioen op. Van uw salaris trekken we eerst de franchise af. Over dit bedrag berekenen we
de beschikbare premie.
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. Als u zelf ook een deel van de premie betaalt, ziet u dit op uw
salarisstrook.

Benieuwd naar de hoogte van uw pensioen? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.
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Welke keuzes heeft u zelf?
Heeft u een partner en heeft u dit aan ons
doorgegeven? Dan bent u automatisch verzekerd
voor een aanvullend partnerpensioen: het
Anw-hiaatpensioen. Uw partner krijgt dan
Anw-hiaatpensioen als u overlijdt terwijl u nog bij deze
werkgever werkt. U betaalt hiervoor meestal zelf de
premie. Wilt u geen Anw-hiaatpensioen verzekeren?
Geef dit dan binnen 30 dagen na de start van uw
deelname aan de pensioenregeling door aan uw
werkgever.

U kunt kiezen voor Extra inleggen. Hiermee bouwt u
aanvullend pensioen op voor als u met pensioen gaat
(ouderdomspensioen) en voor als u overlijdt nadat u
met pensioen bent gegaan (partnerpensioen). Wilt
u Extra inleggen? Geef dat dan door via mijn.nn. U
betaalt zelf de premie voor Extra inleggen. U ziet dit op
uw salarisstrook.

Tot u met pensioen gaat kunt u op ieder moment de
manier waarop wij voor u beleggen aanpassen. Dit
doet u op mijn.nn.

U kunt gegarandeerd pensioen kopen met de
Pensioenclick vóór u met pensioen gaat. Kijk voor
meer informatie in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

Stopt u vóór uw pensioendatum met werken bij deze
werkgever? Dan kunt u ervoor kiezen om met de
waarde van de beleggingen een pensioenuitkering te
regelen voor uw partner en/of kinderen. Kijk voor meer
informatie in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

Verdient u meer dan € 110.111,00 (2020)? Dan kunt u
ervoor kiezen om deel te nemen aan Pensioen Plus
(nettopensioenregeling). Kijk voor meer informatie in
laag 2.

Verandert u van werkgever? U kunt de waarde van uw
beleggingen meenemen naar de pensioenuitvoerder
van uw nieuwe werkgever.

U kunt zelf kiezen om uw pensioenuitkering bij een
andere pensioenuitvoerder te kopen. We noemen dit
het 'shoprecht'.

Wilt u een vaste of een variabele pensioenuitkering
kopen? U kunt die keuze maken als u met pensioen
gaat.

Wilt u het partnerpensioen of een deel daarvan ruilen
voor ouderdomspensioen? Dat kan als u met pensioen
gaat.

U kunt ook eerder of later met pensioen gaan.

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager
pensioen? Dat kan. U kunt die keuze maken als u met
pensioen gaat.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Kijk dan
op nn.nl/persoonlijkpensioenplan (onder ’Links en
documenten’).

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioenuitkering staat nu niet vast.
Alleen als u gegarandeerd pensioen koopt met de Pensioenclick staat voor dat deel van uw pensioen de hoogte wel vast
vóór uw pensioendatum.
Let op! Dit gegarandeerde pensioen is een vast bedrag en wordt niet aangepast aan prijsstijgingen (inflatie).

Welke kosten maken wij?
We maken kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Deze kosten betaalt uw werkgever aan ons. Ook het kopen en
beheren van uw beleggingen kost geld. Deze kosten komen voor uw rekening. Meer hierover leest u in laag 2.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van werkgever verandert. U kunt de
waarde van uw beleggingen meenemen naar de
pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als u meer of minder
arbeidsongeschikt wordt.

Als u stopt met werken bij deze werkgever vóór de
pensioendatum. Dan is er met de waarde van de
beleggingen een pensioenuitkering voor uw partner
en/of kinderen geregeld als u overlijdt vóór de
pensioendatum. Wilt u dit niet? Dan moet u dit aan ons
doorgeven.

Als u gaat samenwonen.
Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd
partnerschap aan? Dan hoeft u dit niet door te geven.

Benieuwd naar de hoogte van uw pensioen? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.
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Als uw relatie eindigt.

Als u naar het buitenland verhuist.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
Zie onder ’Welke keuzes heeft u zelf?’.

Bekijk hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd
op mijnpensioenoverzicht.nl.

Neem contact op met uw werkgever of met ons als
u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of
keuzemomenten.

Dit is laag 1 van Pensioen 1-2-3. Wilt u meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 of 3.
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