stichting Pensioenfonds HAL

Hoe is uw pensioen geregeld?

Geachte Heer of Mevrouw,
Wij heten u van harte welkom als deelnemer van Stichting Pensioenfonds HAL. U bent in dienst getreden bij HAL Investments BV. en
daarom bouwt u via uw werkgever pensioen bij ons op. Met de informatie uit deze brief krijgt u meer inzicht in uw eigen pensioenregeling. Dit helpt u goede keuzes te maken of de juiste actie te ondernemen. Deze brief bevat geen persoonlijke informatie over uw
pensioen. Die kunt u namelijk vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Uiteraard kunt u nadere informatie ook bij ons opvragen.
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 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting
Pensioenfonds HAL. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.pensioenfondshal.nl/werknemers/uw-pensioenregeling of opvragen bij ons.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen dan krijgt u ouderdomspensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt dan gaat uw
pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij door.
Afhankelijk van uw jaarsalaris en mate van
arbeidsongeschiktheid, ontvangt u een
aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Komt u te overlijden dan krijgt uw partner een
levenslang partnerpensioen en krijgen uw
kinderen een wezenpensioen.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Kijk op www.pensioenfondshal.nl of vraag het
pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen,
partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie
meer te betalen, terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

Hoe bouwt u pensioen op?
Pensioen is toekomstig inkomen. In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie ‘pijlers’:
- Eerste pijler (A): de basispensioenuitkering van de staat, de AOW
- Tweede pijler (B): het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever
- Derde pijler (C): een deel dat u zelf regelt, bijvoorbeeld via sparen, lijfrente of beleggen
U bouwt pensioen op volgens een eindloonregeling.

Pensioen bouwt u niet over uw hele inkomen op. In verband met de AOW zit er een drempelbedrag in.
Over uw jaarsalaris (maximaal € 107.593) min dit drempelbedrag bouwt u 1,657% pensioen op.

Voor uw pensioen hoeft u zelf geen premie te betalen, dat doet uw werkgever.

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

Welke keuzes heeft u zelf?
Als u van werkgever verandert. U kunt uw eerder
opgebouwde pensioen meenemen naar de
pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Wilt u het partnerpensioen, of een deel
daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen
voor uzelf? Dat kan op de pensioendatum.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen
omruilen voor partnerpensioen voor uw
partner? Dat kan op de pensioendatum.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit
moet u ruim voor de gewenste ingangsdatum
aanvragen.

Hoe zeker is uw pensioen?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot
de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld, waardoor er
risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen.
Als wij een tekort hebben, treedt het herstelplan in werking en kunnen we – indien nodig – een aantal
maatregelen treffen.

Uw pensioen wordt niet doelgericht aangepast. Indexatie is dus geen recht. Het bestuur van ons Fonds
kan ieder jaar besluiten of het de pensioenen indexeert.

Welke kosten maken wij?
Ons Fonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.
- Kosten voor de administratie
- Kosten om het vermogen te beheren

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van werkgever verandert.

Als u werkloos wordt.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Graag ontvangen wij van uw nabestaanden
een bericht van uw overlijden.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap
aangaat.

Wij raden u aan om geregeld te kijken
hoeveel pensioen u opgebouwd heeft.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd
partnerschap beëindigt.

Mocht u na het lezen van deze brief nog
vragen hebben, neemt u dan gerust contact
met ons op.

Als u verhuist.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan op www.pensioenfondshal.nl

