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Informatie over uw pensioen tijdens uw opleiding

Nieuwsbrief, juni 2015
Meer weten?

Meer informatie over de
onderwerpen in deze
nieuwsbrief vindt u op onze
website: www.pf-haio.nl.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met
ons via 045-576 3241 of
pf-haio@azl.eu.
Onze medewerkers kennen
uw pensioenregeling. Wij
helpen u graag.

Pensioenfonds HAIO verhoogt uw pensioenkapitaal
U bouwt bij Pensioenfonds HAIO uw eigen pensioenkapitaal op dat het
pensioenfonds voor u beheert. Als Pensioenfonds HAIO rendement
behaalt, wordt dit bijgeschreven bij uw pensioenkapitaal. Dit rendement is
opgebouwd uit twee delen, rente en winstdeling:
in 2014 heeft het pensioenfonds een gemiddelde rente van 3%
vergoed
per 31 maart 2015 is over 2014 een winstdeling van 0,7%
bijgeschreven
In totaal hebt u bij uw opgebouwde pensioenkapitaal dus een rendement
ontvangen van 3,7% uit rente en winstdeling. Op de website leest u meer
achtergrondinformatie over de verhoging van uw pensioenkapitaal.

Einde opleiding?
Neem uw pensioen mee!
Bij Pensioenfonds HAIO bouwt u alleen pensioen op tijdens uw opleiding.
Stopt uw opleiding? Dan stopt ook uw pensioenregeling. Gaat u daarna
werken bij een werkgever met een pensioenregeling? Dan kunt u uw
opgebouwde pensioenkapitaal van Pensioenfonds HAIO meenemen. Dat
heet waardeoverdracht. Vroeger moest u dat binnen zes maanden
aanvragen. Vanaf 1 januari 2015 geldt deze wettelijke termijn niet meer.
Toch is het verstandig om hierover binnen 2 jaar een besluit te nemen.
Hieronder leest u waarom:
1. Als u uw pensioen meeneemt

Als u uw pensioen wilt meenemen, dan moet u dit verzoek indienen bij uw
nieuwe pensioenfonds.
2. Als u uw pensioen niet meeneemt

Als u geen waardeoverdracht aanvraagt, draagt Pensioenfonds HAIO uw
pensioenkapitaal na twee jaar over aan pensioenverzekeraar Reaal. Reaal
keert uw pensioen straks uit. U kunt geen andere verzekeraar kiezen of het
pensioen van Reaal overdragen aan een ander pensioenfonds. De
overdracht aan Reaal heeft geen gevolgen voor de overdrachtswaarde van
uw pensioen.

Denk ook aan uw pensioen bij de start van uw
opleiding
Hebt u pensioen opgebouwd voordat uw opleiding van start ging? Dan kunt
u dit pensioen overdragen aan Pensioenfonds HAIO. Dit moet u aanvragen.

Gebruik hiervoor dit formulier.

Samenwonen?
Meld uw partner aan
Als u gaat samenwonen is er niets automatisch geregeld voor uw partner
als het gaat om pensioen. Daar moet u zelf iets voor doen. Bij
Pensioenfonds HAIO is er een uitkering voor een partner, mocht de
deelnemer komen te overlijden. Als u getrouwd bent, is uw partner
automatisch hiervoor aangemeld. Als u samenwoont, moet u zelf uw
partner hiervoor aanmelden. Dit kan alleen als u bij de notaris een
samenlevingscontract hebt afgesloten.
Meld uw partner aan met dit formulier.

Pensioenopgave nodig voor uw hypotheek?
Als u een huis koopt en een hypotheek afsluit, vraagt de hypotheekadviseur
u waarschijnlijk om een opgave van uw pensioen. Deze informatie staat in
het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar
per post ontvangt van Pensioenfonds HAIO. Hierin staat hoeveel
pensioenkapitaal er voor u is. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Dan kunt
u twee dingen doen. Of u vraagt een nieuw overzicht aan bij het
pensioenfonds via 045-576 3241 of pf-haio@azl.eu. Of u logt in op de
website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat kan met uw DigiD. Hier ziet u
een compleet overzicht van uw AOW, uw pensioen van Pensioenfonds HAIO
en pensioen dat u eventueel hebt opgebouwd bij andere werkgevers.

Dit regelt Pensioenfonds HAIO voor u:

Pensioenopbouw
U bouwt pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding
(HAIO). Dit is het pensioenfonds van uw werkgever, de SBOH. U en uw
werkgever betalen premie aan het pensioenfonds. Met dit geld spaart u voor
later.
Verzekering
Maar dat is niet alles. U bent via het pensioenfonds ook verzekerd voor het
arbeidsongeschiktheidsrisico. Uw pensioen loopt geen gevaar als u tijdens
het dienstverband arbeidsongeschikt wordt en u na twee jaar voor 65% of
meer beroepsarbeidsongeschikt bent. Verder is er een uitkering geregeld
voor uw nabestaanden, mocht u komen te overlijden. Als uw opleiding
stopt, stopt uw dienstverband, uw pensioenopbouw én de verzekeringen.
Meer weten? Kijk op de website

