Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt het UPO altijd terugvinden in Mijn
documenten.

Toelichting op het UPO 2019
In april ontvangt u uw UPO 2019. Hebt u vragen over het UPO en/of over uw
pensioen? Kijk op de website voor informatie. Of neem contact op met onze afdeling
Pensioenservice.
Het UPO is gebaseerd op de gegevens van 1-1-2019
Het UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1-1-2019 bij ons bekend waren. Bent
u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u
gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier nog niet
vermeld. Wijzigingen na 1 januari 2019 ziet u niet terug op het UPO. In Mijn planner
ziet u wel de meest actuele gegevens die bij ons bekend zijn.
Ziet u gegevens die niet (meer) kloppen? Neem dan contact met ons op.
Nieuwe informatie in UPO 2019
Het UPO 2019 is uitgebreid met een aantal nieuwe informatie-elementen, zoals
beleidsdekkingsgraad en kosten voor premieovereenkomsten.
AOW staat niet op het UPO
Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen
van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer
informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op www.svb.nl/aow.
Hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd kunt u zien
op www.mijnpensioenoverzicht.nl

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen
De volgende aspecten kunnen van invloed zijn:





Toeslag of korten
Nieuwe wet- en regelgeving
Persoonlijke keuzes, zoals bijv. eerder of later pensioen gaan. Persoonlijke
keuzes kunt u doorrekenen in Mijn planner.
Wijzigingen in omrekenfactoren.

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?
Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen
1-2-3 bij ’welke keuzes hebt u zelf?’.

Uw persoonlijke pensioensituatie
Kijk op Mijn pensioen om meer duidelijkheid te krijgen over uw persoonlijke
pensioensituatie.
Let op: Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent of gebruik maakt van
deeltijdpensioen, kunt u hier helaas geen gebruik vab maken. Hebt u vragen over uw
persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact met ons op.
UPO toelichtingen van 2018 en 2017 vindt u bij documenten

