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Uw kapitaal groeit door 4% winstdeling
U bouwt een pensioenkapitaal op bij Pensioenfonds
HAIO. Dit geld gebruikt ons fonds om te sparen en
beleggen. Als we daardoor een positief rendement
behalen, bekijkt het bestuur de mogelijkheid om (een
deel van) deze winst te delen. Het rendement in 2018
was goed genoeg om per 31 maart 2019 een
winstdeling van 4% bij het opgebouwde kapitaal te
tellen. Deze winstdeling komt bovenop de reguliere
rente van ruim 1% per jaar.
Lees meer op onze website.

Hoeveel risico willen aios nemen met hun pensioenkapitaal?
Niet teveel en niet te weinig, zo bleek onlangs uit een korte online peiling via de website.
Lees de uitslag hier.

De toekomst van Pensioenfonds HAIO
Pensioenfonds HAIO is een klein pensioenfonds. Dat
maakt het moeilijk om te voldoen aan de steeds
strengere regels van de overheid.
Het kost ons ook veel geld dat we liever gebruiken voor
de pensioenen. Mede daarom verkennen we de
mogelijkheden voor de toekomst van ons fonds.
Er zijn verschillende opties mogelijk: van aansluiting bij
een ander pensioenfonds tot het behoud van het eigen
fonds. Een extern bureau helpt ons met het vergelijken
van de mogelijkheden. We houden rekening met de
impact op alle belanghebbenden. Als het onderzoek is
afgerond bepalen de sociale partners – SBOH en LAD
– hoe we verder gaan.
Wij houden u hiervan op de hoogte.

Het overzicht van uw pensioen
Elk jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit jaar ontvangt u het UPO
in juli. In het UPO staat hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd. Ook staat er informatie
over wat er is geregeld voor uw nabestaanden. Mocht u overlijden dan ontvangen zij van ons
partnerpensioen of wezenpensioen. Het UPO kunt u ook downloaden in de beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers van onze website.

De som van uw pensioenopbouw
U bouwt pensioenkapitaal op bij pensioenfonds HAIO.
Hiervoor betalen u en uw werkgever, SBOH,
pensioenpremie aan het pensioenfonds.
Op onze website staan voorbeeldberekeningen om te
laten zien wat u betaalt en wat u daarvoor terug krijgt.

Laat uw pensioen niet achter
Na uw opleiding stopt de opbouw van uw pensioenkapitaal bij ons fonds. Bouwt u via uw nieuwe
werkgever weer pensioen op? Dan kunt u zelf zorgen dat uw pensioenkapitaal meegaat naar uw
nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit bij uw nieuwe pensioenfonds aan.
U hebt daar nu meer tijd voor. Tot voor kort droegen wij uw pensioen na twee jaar over aan een
verzekeraar. Dat doen we nu niet meer.

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen
bij ons fonds
Als u ziek uit dienst gaat, krijgt u een brief van ons
fonds over de keuring door een onafhankelijke
keuringsarts. Reageer direct op deze oproep. Uw
pensioenopbouw hangt hiervan af. Als de keuringsarts
u voor 65% of meer ‘Beroepsarbeidsongeschiktheid als
arts’ verklaart, hebt u recht op premievrije voortzetting
van uw pensioen. Dat betekent dat de opbouw van uw
pensioenkapitaal bij ons fonds doorgaat op basis van
het inkomen dat u had toen u ziek werd. Reageert u
niet? Dan hebt u hier geen recht op.
Lees meer op onze website.
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