Snel overzicht
in jouw pensioenomgeving
mijn.nn Inkomen Later

< Inhoud

Inzicht
Jouw persoonlijke pensioenomgeving mijn.nn Inkomen Later
1

Op mijn.nn Inkomen Later zie je direct de belangrijkste thema’s over je inkomen later.
welke pensioenen je bij
je verwachte inkomen wordt en
Allereerst zie je wat
Nationale-Nederlanden hebt. Maar ook kun je direct doorklikken naar de belangrijkste
wat er voor je nabestaanden geregeld is of
inzichten in je pensioen, zoals
de details over je beleggingen. En je ziet welke dingen je zelf kunt regelen.
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Inzicht in verwachte inkomsten en verwachte uitgaven
2

Als je nadenkt over je inkomsten later, dan wil je natuurlijk weten hoeveel je dan krijgt
en of dit genoeg is. Direct als je in mijn.nn Inkomen Later komt, zie je een overzicht van
je verwachte inkomsten. Je ziet je inkomsten op de leeftijd waarop je voor het eerst
zowel AOW van de overheid ontvangt als pensioen van Nationale-Nederlanden.
Hoe is dit berekend? zie je vervolgens hoe dit bedrag is opgebouwd en of dit
Via
verwachte bedrag genoeg is als je met pensioen gaat.

Je kunt hier zien waaruit de verwachte inkomsten en verwachte uitgaven zijn
opgebouwd. Als je de eerste keer inlogt, zullen de verwachte inkomsten bestaan uit de
pensioenen die je bij Nationale-Nederlanden hebt en AOW. Voor verwachte uitgaven
gaan we uit van 70% van je huidige inkomsten. Het is gebleken dat dit een aardige
schatting geeft van je uitgaven. Uiteraard kun je deze bedragen zelf aanvullen of
aanpassen.
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Inzicht in jouw pensioen bij Nationale-Nederlanden
3

Mijn pensioenen zie je de details van jouw pensioen:
Via
hoeveel je hebt opgebouwd,
hoeveel je hiervoor elke maand inlegt.
als je nu stopt met opbouwen, of
als je tot
Hoeveel pensioen dit is
je pensioenleeftijd blijft opbouwen.

Pensioen 1-2-3
In je Pensioen 1-2-3 lees je alles over jouw pensioenregeling.
In Laag 1 lees je snel de belangrijkste kenmerken van je
pensioenregeling. Wil je meer weten? Dan lees je in Laag 2 meer.
Voor de details, waaronder het pensioenreglement, ga je naar Laag 3.
Je vindt jouw Pensioen 1-2-3 onder Documenten op mijn.nn of binnen
Inkomen Later in de menubalk onder Direct naar…
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4Alle details over jouw pensioenregeling

Beleggingsdetails vind je alle informatie over je beleggingen:
Via
de huidige manier van beleggen,
de manier waarop wij voor jou beleggen,
de waarde van je beleggingen en
de toekomstige verdeling van jouw
beleggingen.
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Wat betekenen veranderingen in je werk of leven voor jouw pensioen
5

Inzicht via Mijn overzicht zie je welke gebeurtenissen effect hebben op jouw
Bij
pensioen. Bijvoorbeeld als je relatie eindigt , of als je een andere baan krijgt,
of arbeidsongeschikt raakt . Ook zie je hier wat er voor jouw nabestaanden
geregeld is als je komt te overlijden .
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Documenten over jouw pensioen (Pensioen 1-2-3,
6
Uniform Pensioen Overzicht (UPO), Factor A)
Je vindt al jouw belangrijke documenten over je pensioen, zoals je Pensioen 1-2-3, het
pensioenreglement of jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder Documenten.
Je vindt Documenten op mijn.nn of binnen Inkomen Later in de menubalk onder
Direct naar…

Wie kan jouw gegevens inzien
7

Je bent de enige die jouw gegevens in mijn.nn Inkomen Later kunt inzien.
Wil je met je adviseur iets bespreken over joe pensioengegevens? Dan kun je met
hem of haar jouw mijn.nn Inkomen Later raadplegen met je eigen inloggegevens.
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Toelichting op de bedragen en berekeningen
8

De bedragen in mijn.nn Inkomen Later zijn zorgvuldig tot stand gekomen.
Toch zijn de bedragen van de verwachte inkomsten niet zeker.
Toelichting bedragen & berekeningen zien hoe wij dit gedaan hebben.
Je kunt in de
Hoe is dit berekend?
Je vindt deze Toelichting (onder andere) via de link
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