Uniform Pensioenoverzicht 2019
Stand per 1 januari 2019

Uw gegevens
Uw persoonlijke gegevens
Naam:
Geboren op:
Werkgever:
Klantnummer:

A.B. Voorbeeld
1 januari 1900
Stichting SBOH
154-0123456789-01

Uw partner
Geen partner bekend
Uw pensioengegevens
Pensioenfonds:
Soort pensioenregeling:
Datum in dienst bij huidige werkgever:
Datum start aan deze pensioenregeling:
Uw salaris dat meetelt voor uw
pensioenregeling:
U bouwt geen pensioen op over:
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:
Percentage dat u werkt in verhouding tot een
volledig dienstverband:
Percentage beschikbare premie:
Beschikbare premie:
Deelnemingsjaren:

Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding
premieovereenkomst / bruto pensioenregeling
1 september 2016
1 september 2016
€
€
€

43.634,88
14.769,60
28.865,28

90,00 %
8,80 %
€
2.487,42
2 jaar en 4 maanden

Dit is het bruto jaarsalaris bij een fulltime
dienstverband. Ook als u in deeltijd werkt,
staat hier het fulltime jaarsalaris genoemd.
Check of het salaris en het deeltijdpercentage
kloppen. Op basis hiervan wordt uw premie
berekend. Zie ook de rekenvoorbeelden op de
website bij Hoe bouwt u pensioenkapitaal op?

Welk pensioen kunt u verwachten?
Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen?
Uw beleggingswaarde op 1 januari 2019 is : € 6.022,48.

Wat krijgen uw partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw pensioendatum en op het moment van overlijden neemt u deel aan deze
regeling.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden tot zijn/haar AOW-leeftijd
vanaf zijn/haar AOW-leeftijd zolang hij/zij leeft

€
€

28.485,34 bruto per jaar
12.989,38 bruto per jaar

Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden tot zijn/haar leeftijd van 18 jaar

€

2.597,88 bruto per jaar

Bij de bovenstaande bedragen voor uw partner is rekening gehouden met een Anw-hiaat pensioen. Het
Anw-hiaat pensioen voor uw partner bedraagt € 15.495,96.
Let op: Uw partner en kinderen krijgen alleen een uitkering als u nog in dienst bent bij uw werkgever
wanneer u overlijdt.

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

