Uniform Pensioenoverzicht 2018
Prepensioneringsregeling
Toelichting
Het Uniform Pensioenoverzicht Prepensioneringsregeling 2018 toont uw pensioensituatie per 1 januari 2018 op basis van het kapitaal dat u heeft in
de prepensioneringsregeling. Het geeft u een indicatie van het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds krijgt bij pensionering. In dit overzicht staat
ook een indicatie van het pensioen dat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit overzicht ontvangt u elk jaar.
Van uw pensioensituatie in het flex pensioen ontvangt u een apart Uniform Pensioenoverzicht. Als u de bedragen uit de overzichten bij elkaar
optelt, heeft u een indicatie van wat u vanaf uw pensionering ontvangt.
Deze toelichting is bedoeld als praktische leeswijzer bij het Uniform Pensioenoverzicht Prepensioneringsregeling. U vindt een korte toelichting op de
verschillende onderdelen van dit overzicht en u leest waar u meer informatie kunt vinden
.
Stand per 1 januari 2018
Uw persoonlijke gegevens/Uw partner
Hier vindt u uw persoonlijke gegevens. Als u een partner heeft, dan staan ook zijn/haar gegevens vermeld, zoals bij ons bekend op
1 januari 2018. Kloppen de gegevens niet? Dan kunt u de partnergegevens wijzigen met het formulier ‘Partnerregistratie’.
U vindt dit formulier onder ‘Zelf regelen’ in MijnPPF: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
				
				

Uw pensioengegevens
Hier vindt u informatie over uw pensioenregeling.

Welk pensioen kunt u verwachten?
Wat krijgt u als u met pensioen gaat?
U heeft een premieovereenkomst waarbij uw tot 1 januari 2006 betaalde premies worden belegd in beleggingsfondsen. Op uw
pensioendatum of als uw deelname aan de prepensioneringsregeling vóór die datum stopt, wordt met de beleggingswaarde een
pensioen ingekocht bij Philips Pensioenfonds. De beleggingswaarde is afhankelijk van de koersontwikkeling van de beleggingsfondsen
waarin uw premies zijn belegd.
				 Pensioenindicatie bij beëindiging deelname vóór pensioendatum
				Bij beëindiging van uw deelname aan de prepensioneringsregeling op 1 januari 2018 wordt met de beleggingswaarde op dat moment
bij Philips Pensioenfonds een pensioen ingekocht dat ingaat op uw pensioendatum. Daarbij is gerekend met de huidige tarieven en
rentestand die Philips Pensioenfonds gebruikt. Die kunnen bij beëindiging van uw deelname vóór de pensioendatum anders zijn.
				 Pensioenindicatie bij beëindiging deelname op pensioendatum
				Bij voortzetting van uw deelname aan de prepensioneringsregeling wordt op uw pensioendatum met de mogelijke beleggingswaarde
een pensioen ingekocht bij Philips Pensioenfonds. Daarbij is gerekend met de huidige tarieven en rentestand die Philips Pensioenfonds
gebruikt. Die kunnen bij pensionering anders zijn.
				Dit is een berekening van de mogelijke beleggingswaarde op uw pensioendatum op basis van een voorgeschreven voorbeeldrendement
van 4%. Het voorbeeldrendement is waarschijnlijk hoger dan het daadwerkelijk gerealiseerde rendement op uw pensioendatum.
Als het gerealiseerde rendement lager is dan 4,0%, wordt de beleggingswaarde op pensioendatum lager. Het daadwerkelijke
rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de beleggingen. De uiteindelijke waarde kan dus hoger of lager zijn.
Kijk voor informatie over deze voorbeeldpensioenen op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht
	De waarde van uw prepensioneringskapitaal is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Kijk voor meer informatie op
www.philipspensioenfonds.nl/prepensioneringsregeling. In uw kwartaaloverzicht leest u de actuele waarde van uw beleggingen.
U vindt uw kwartaaloverzicht onder ‘Overzichten’ in MijnPPF: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
Goed om te weten over het pensioen dat u kunt verwachten
Sinds 1 januari 2018: pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Bouwde u op 1 januari 2018 pensioen op in het flex pensioen (cao of ES)? Dan bouwt u vanaf die datum pensioen op met een pensioenrichtleeftijd
van 68 jaar. Daarom ziet u in uw overzicht nu ook uw pensioensituatie als u met uw prepensioneringskapitaal een pensioen aankoopt met een
pensioenleeftijd van 68 jaar. U kunt zelf een andere keuze maken.
Kijk voor meer informatie over de flexibele keuzemogelijkheden op www.philipspensioenfonds/68 jaar
Scheiding
Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan heeft u mogelijk met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling
van uw pensioen. Als een deel van uw pensioen naar uw ex-partner is gegaan en u heeft hiervan een bevestiging ontvangen, dan is op uw overzicht
het verlaagde ouderdomspensioen vermeld.
Kijk voor informatie over de hoogte van het verevende pensioen in de Pensioenplanner in MijnPPF: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.philipspensioenfonds.nl/einderelatie

Is voor u een garantieregeling van toepassing?
Dan is in de bedragen op uw overzicht rekening gehouden met de garantie op het inkooptarief.
Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?
Pensioenindicatie bij uw overlijden vóór uw pensioendatum
Bij uw overlijden wordt met de waarde van het prepensioneringskapitaal op dat moment een nabestaandenpensioen voor uw partner
ingekocht bij Philips Pensioenfonds. Daarbij is gerekend met de huidige tarieven en rentestand die Philips Pensioenfonds gebruikt.
Het bedrag is gebaseerd op een fictieve overlijdensdatum van 1 januari 2018.
				In principe ontvangen uw kinderen na uw overlijden alleen het wezenpensioen uit het flex pensioen. Zij ontvangen dus geen aanvulling
uit de prepensioneringsregeling. Heeft u bij uw overlijden vóór uw pensioendatum geen partner? Dan wordt de beleggingswaarde van
het prepensioneringskapitaal gebruikt om een wezenpensioen in te kopen.
				 Pensioenindicatie bij uw overlijden ná uw pensioendatum
				Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt met de waarde van uw prepensioneringskapitaal een ouderdomspensioen voor uzelf
en een nabestaandenpensioen voor uw partner ingekocht bij Philips Pensioenfonds. Hier ziet u een indicatie van de hoogte van dit
nabestaandenpensioen. Heeft u geen partner? Dan wordt alleen een ouderdomspensioen ingekocht.
				Het wezenpensioen is een afgeleide van uw ouderdomspensioen. Uw kinderen ontvangen dit wezenpensioen na uw overlijden tot de
leeftijd die vermeld is op uw overzicht.
	Kijk voor meer informatie over (de hoogte van) het nabestaandenpensioen op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht
Goed om te weten over het pensioen dat uw partner en kinderen kunnen verwachten
Scheiding
Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Of u woont niet langer samen en heeft uw partner afgemeld bij Philips
Pensioenfonds? Dan heeft uw ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat op het moment van echtscheiding met een deel van de waarde
van het prepensioneringskapitaal wordt ingekocht bij Philips Pensioenfonds. Uw ex-partner ontvangt dit bijzonder nabestaandenpensioen als u
komt te overlijden. Het bijzonder nabestaandenpensioen is in dit geval al in mindering gebracht op het vermelde bedrag.
Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
U ontvangt uit de prepensioneringsregeling geen inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bent u nog in dienst? Dan bent u verzekerd voor
een uitkering bij arbeidsongeschiktheid via het flex pensioen. Kijk voor de hoogte op het Uniform Pensioenoverzicht 2018 flex pensioen.
				Bent u arbeidsongeschikt? Dan blijft uw kapitaal belegd zolang uw pensioenopbouw in het flex pensioen doorloopt. U ziet dit onderdeel
dan niet op uw overzicht.
Hoe zeker is uw pensioen?
Zolang het kapitaal belegd blijft, is de hoogte ervan afhankelijk van beleggingsresultaten. Verder is de hoogte van uw pensioen ook
afhankelijk van de op het moment van inkoop geldende tarieven bij Philips Pensioenfonds.
	Wilt u weten hoe uw pensioen wordt verhoogd als u met pensioen bent of als u geen pensioen meer opbouwt in deze pensioenregeling?
Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl/indexatiebeleid
Meer weten?
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht of over deze toelichting? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice.
U vindt de contactgegevens op uw overzicht.
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Pensioenaangroei (factor A) in 2017
De prepensioneringsregeling heeft geen invloed op de factor A. Bij de belastingaangifte over 2018 heeft u dus alleen de factor A van het
flex pensioen nodig. Deze vindt u terug op het Uniform Pensioenoverzicht 2018 flex pensioen.

