Pensioenfonds
Hoe is je pensioen geregeld?

Welkom bij ABN AMRO Pensioenfonds. U bouwt via uw werkgever vanaf datum aanvang deelname pensioen bij ons op zolang u in dienst bent
bij deze werkgever. U bouwt pensioen op in de basispensioenregeling over een salaris tot het fiscaal grensbedrag. Is uw salaris hoger? Dan
kunt u over dat deel van uw salaris netto pensioen opbouwen. In deze Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet in deze netto pensioenregeling
kunt kiezen. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Voor persoonlijke informatie gaat u naar ‘Mijn Pensioen’,
uw persoonlijke omgeving op onze website.
Let op

Er is een apart Pensioen 1-2-3 voor de pensioenregeling over het salaris tot het fiscaal grensbedrag.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1.
Laag 1: De pensioenregeling ‘in vijf minuten’ biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie over de pensioenregeling.
Laag 2: De pensioenregeling ‘in dertig minuten’ biedt meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen dan laag 1.
Laag 3: De pensioenregeling ‘in detail’ bevat alle overige juridische en beleidsmatige informatie van ABN AMRO Pensioenfonds.
Laag 1, 2 en 3 vindt u op ‘Mijn Pensioen’.

Wat kunt u kiezen in deze netto pensioenregeling?
U kunt kiezen voor een netto ouderdomspensioen voor

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioen-

uw salaris boven het fiscaal grensbedrag. De pensioen-

opbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen

richtleeftijd in deze pensioenregeling is 68 jaar.

premie meer. De premiebetaling wordt overgenomen door
ABN AMRO Pensioenfonds.

Komt u te overlijden wanneer u nog bij uw huidige werk-

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?

gever werkt en deelneemt aan deze regeling? Dan krijgt

Kijk op ‘Mijn Pensioen’ of kijk in het netto pensioen-

uw partner partnerpensioen en krijgt/krijgen uw kind(eren)

reglement op www.abnamropensioenfonds.nl.

wezen-pensioen van ons.

Wat kunt u niet kiezen in deze netto pensioenregeling?
Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en werkt u niet

Wordt u arbeidsongeschikt? In deze netto pensioen-

meer bij deze werkgever? Dan krijgt uw partner geen

regeling krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

partnerpensioen van ons. Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt/krijgen uw kinder(en) geen
wezenpensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. A
 OW-pensioen: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over
de AOW.
B. P
 ensioen bij ABN AMRO Pensioenfonds. U bouwt pensioen op via uw werkgever in de basispensioenregeling. Daarnaast kunt
u pensioen opbouwen in de vrijwillige netto pensioenregeling. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Uw netto pensioenregeling noemen we een beschikbare premieregeling. Iedere maand betaalt u premie voor uw netto pensioenregeling. De premies worden – na aftrek van eventuele premies voor partner- en wezenpensioen – voor u belegd en vormen op uw
pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een netto ouderdoms- en/of een partnerpensioen.
U bouwt in deze pensioenregeling over een deel van uw pensioengevend salaris geen pensioen op. Dit komt omdat u ook
pensioen opbouwt in uw basispensioenregeling. U bouwt in deze pensioenregeling pensioen op over het voltijd
pensioengevend salaris vanaf het fiscaal grensbedrag bruto per jaar (2019: € 107.593). Bij netto pensioen uit de netto
pensioenregeling betaalt u geen belasting over uw pensioenuitkeringen. U betaalt wel belasting over de jaarlijkse opbouw.
U betaalt elke maand premie vanuit uw netto loon voor uw netto pensioenregeling. De premies die u betaalt, vindt u terug op uw
loonstrook en in ‘Mijn Pensioen’. Uw werkgever zorgt voor de maandelijkse betaling van de premie aan ABN AMRO Pensioenfonds.

U kunt netto ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Verandert u van baan? Als uw nieuwe werkgever ook

verzekeren. Wilt u niet (meer) deelnemen aan de netto

een netto pensioenregeling heeft, dan kunt u uw netto

pensioenregeling? Dan moet u dit aan ons doorgeven.

pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u wel netto partner- en wezenpensioen, maar geen

U regelt dit via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

netto ouderdomspensioen verzekeren? Dan moet u dat
ook aan ons doorgeven.

Publicatie: januari 2019

Welke keuzes heeft u nog meer?

Op uw pensioendatum kunt u kiezen tussen een vast of

Wilt u een deel van uw netto ouderdomspensioen

een variabel netto pensioen. Het variabele netto pensioen

omzetten in een netto partnerpensioen voor uw partner?

verzorgen wij. Het vaste netto pensioen moet u zelf kopen

Dat kan bij ons en ook bij een verzekeraar.

bij een verzekeraar.
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vast-

pensioen? Dat kan niet bij ons. Bij een verzekeraar

gestelde pensioenleeftijd? Bespreek dit met uw werk-

kan dat misschien wel.

gever. De ingangsdatum van uw netto pensioen moet
gelijk zijn aan de ingangsdatum van uw pensioen in de
basispensioenregeling.

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige

kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan.

keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld

Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum

ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 en 3 van

aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

uw Pensioen 1 2 3.

Wilt u zelf bepalen hoe uw premie wordt belegd? Dan is dat niet mogelijk binnen deze pensioenregeling.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare
premie, het tarief dat pensioenuitvoerders hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Welke kosten maken wij?
Voor de uitvoering van de netto pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt u aan ons. Voor het beheer
van uw pensioenkapitaal rekenen wij ook kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van baan verandert.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd

Als u gaat scheiden of het samenwonen of het

partnerschap aangaat.

geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld
ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen.

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u nog meer?’

Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal hebt opgebouwd

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik

op mijnpensioenoverzicht.nl.

maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Op

Let op: aanspraken opgebouwd in een netto pensioen-

www.abnamropensioenfonds.nl of op ‘Mijn Pensioen’

regeling zoals deze zijn daar nog niet in opgenomen.

vindt u meer informatie. U kunt contact opnemen met
onze Pensioendesk door een e-mail te sturen aan
pensioendesk@abnamropensioenfonds.nl. Vermeld dan
in ieder geval uw persoonsnummer en uw registratienummer. Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag
020 - 237 57 77.

Benieuwd naar uw andere pensioenaanspraken?
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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t/m vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur op telefoonnummer

