Informatie over uw pensioen tijdens uw opleiding
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Wat regelen wij voor u?
Via uw werkgever, de SBOH, bent u aangesloten bij
pensioenfonds HAIO. U en uw werkgever betalen
pensioenpremie aan het pensioenfonds. Van dit geld
bouwt u pensioenkapitaal op. Daarnaast bent u zolang u
premie betaalt ook verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
en overlijden. Hoeveel u betaalt en waar dat geld naar
toe gaat, vindt u terug op onze website. Hier vindt u
voorbeeldberekeningen en uitleg.

7% winstdeling, uw kapitaal groeit!
U bouwt tijdens uw opleiding pensioenkapitaal op bij Pensioenfonds HAIO. Het fonds belegt en
spaart met dit geld. Als het pensioenfonds een positief rendement behaalt bekijkt het bestuur de
mogelijkheid om (een deel van) deze winst te delen. Dankzij een goeie financiële positie in 2017
is per 31 maart 2018 een winstdeling van 7% bijgeschreven. Deze winstdeling is naast de
reguliere rente van ruim 1%. Lees meer op onze website.

Wij gaan netjes om met uw privacy
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe
privacywet van de Europese Unie. De wet was aan
vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden
en het (online) dataverkeer enorm is toegenomen. Doel
van deze wet is het beschermen van de privacy van
personen. Dus ook die van u! Lees meer in de
privacyverklaring.

Een leven in verandering
Uw leven staat niet stil. Zowel in uw privéleven als in uw
werk zijn er regelmatig veranderingen. Sommige
veranderingen kunnen een grote invloed hebben op uw
pensioenopbouw. Denk daarbij aan samenwonen,
trouwen, scheiden, van baan veranderen, etc. De
gemeente houdt ons van een aantal zaken op de hoogte,
maar niet van alles! Voorkom dat u voor verrassingen
komt te staan. Kijk op de website wanneer u welke
informatie aan ons moet doorgeven.

Uw Uniform Penioenoverzicht
In de maand september ontvangt u uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat
hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd en wat er is geregeld voor uw nabestaanden.
Zodra uw UPO beschikbaar is kunt u deze ook bekijken in de online omgeving Mijn
Pensioencijfers. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

Uw pensioenregeling is gewijzigd
Per 1 januari 2018 is het pensioenreglement aangepast. In het pensioenreglement staat hoe uw
pensioenopbouw en risicoverzekeringen bij ons fonds zijn geregeld. De overheid heeft de
pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dat betekent dat de standaard leeftijd waarop een
pensioen ingaat, 68 jaar is. Bij ons fonds geldt een bijzondere situatie. Ons fonds keert zelf geen
pensioen uit, maar gebruikt deze pensioenrichtleeftijd wel bij het berekenen van de premie die u
en uw werkgever betalen. Ons bestuur heeft besloten om de premiepercentages zo aan te
passen dat de opbouw bijna gelijk blijft. Aan de opbouw van uw pensioenkapitaal tijdens uw
opleiding bij ons fonds wijzigt bijna niets.
Meer informatie over uw pensioen bij ons fonds vindt u in de pensioen 1-2-3 op de website.

Meer weten?
Meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief vindt u op onze website: www.pfhaio.nl. Als u inlogt kunt u online uw pensioenzaken regelen.
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