Uniform Pensioenoverzicht 2021
Toelichting

Het Uniform Pensioenoverzicht 2021 toont uw pensioensituatie per 1 januari 2021 in uw pensioenregeling bij Philips Pensioenfonds.
Het geeft u inzicht in wat u van Philips Pensioenfonds krijgt bij pensionering. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of
kinderen krijgen als u overlijdt. U vindt dit overzicht jaarlijks in uw persoonlijke en beveiligde omgeving op onze website:
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf

Stand op 1 januari 2021
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 2021. Kloppen de gegevens niet? Dan kunt u de partnergegevens wijzigen met het formulier
‘Partnerregistratie’.
U vindt dit formulier onder ‘Downloads’ op onze website: www.philipspensioenfonds.nl/downloads
Uw pensioengegevens
Hier ziet u op welke gegevens de bedragen op uw overzicht zijn gebaseerd.
Meer informatie over pensioenbegrippen: www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht

Welk pensioen kunt u verwachten?
Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?
Hier ziet u het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u op 1 januari 2021 bij ons heeft opgebouwd.
Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op www.checkuwaowleeftijd.nl

Goed om te w eten over het pensioen dat u kunt verw achten
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
De pensioenrichtleeftijd is voor het gehele ouderdomspensioen hetzelfde: 68 jaar. Heeft u zelf een leeftijd gekozen waarop u
uw pensioen wilt laten ingaan? Dan is uw pensioensituatie weergegeven op de gekozen leeftijd.

Keuze tijdelijk pensioen (overbruggingsuitkering) verwerkt
Had u op 31 december 2020 een tijdelijk pensioen (overbruggingsuitkering)? Dan is deze overbruggingsuitkering in het bijgaande
overzicht omgezet in een hoger ouderdomspensioen. Dat geldt niet als u bezwaar heeft gemaakt tegen deze omzetting.

Waardeoverdracht
Heeft u een verzoek tot waardeoverdracht ingediend bij uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kan het zijn dat dit nog niet
is verwerkt. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging zodra de waardeoverdracht is verwerkt.

Scheiding
Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan is mogelijk een deel van uw pensioen naar
uw ex-partner gegaan. Op uw overzicht is dan het verlaagde ouderdomspensioen vermeld.
Het verevende pensioen vindt u in de Pensioenplanner: www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf

AOW-garantie
In uw overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. Deze garantie is bedoeld om het gemis aan
AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland.

Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?

Uw partner krijgt dan
Hier ziet u het bedrag dat uw eventuele partner (als deze bekend is bij Philips Pensioenfonds) krijgt na uw overlijden. Het
nabestaandenpensioen kunt u bij pensionering geheel of gedeeltelijk inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Andersom
kunt u bij pensionering (als u geen nabestaandenpensioen heeft) alsnog een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor
nabestaandenpensioen.

Elk kind krijgt dan
Hier ziet u het bedrag dat uw eventuele kinderen krijgen na uw overlijden tot de leeftijd die vermeld is op uw overzicht.

Goed om te w eten over het pensioen dat uw partner en kinderen kunnen verw achten
Keuze nabestaandenpensioen verwerkt
Had u op 31 december 2020 geen nabestaandenpensioen? Dan is in het bijgaande overzicht een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in
een nabestaandenpensioen. Dat geldt niet als u bezwaar heeft gemaakt tegen deze omzetting.

Heeft u geen partner?
Ook als u geen partner heeft, heeft u nabestaandenpensioen opgebouwd. U kunt dit nabestaandenpensioen inruilen voor een
hoger ouderdomspensioen als u met pensioen gaat.

Scheiding
Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Of woont u niet langer samen? Dan is een deel van het
nabestaandenpensioen mogelijk voor uw ex-partner. Geldt dat voor u? Dan is dat deel hier al in mindering gebracht op het
vermelde bedrag.
Met de Pensioenplanner kunt u berekenen wat inruil van nabestaandenpensioen voor u betekent:
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf

Hoe zeker is uw pensioen?
Wat als het mee- of tegenzit?
In uw pensioenoverzicht leest u dat uw pensioen niet vaststaat. Onze financiële situatie is van invloed op de hoogte van uw
pensioen. Zo kunnen wij uw pensioen alleen verhogen door indexatie als er voldoende financiële middelen zijn. Hier ziet u uw
pensioen als het economisch mee- of tegenzit. De bedragen zijn berekend op basis van uw opgebouwde pensioen bij Philips
Pensioenfonds. Elk jaar berekenen wij deze bedragen opnieuw, op basis van veronderstellingen voor onder andere inflatie,
renteontwikkelingen en beleggingsrendementen. U ziet het bruto pensioen per jaar in drie scenario’s: het verwachte pensioen en uw
pensioen als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie. Hierbij is ervan uitgegaan dat uw pensioen ingaat op 68 jaar of
op uw gekozen pensioenleeftijd.
Meer informatie over uw pensioen in drie scenario’s: www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht

Verhoging en verlaging van uw pensioen
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is
afhankelijk van de financiële middelen van Philips Pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, kan het zo zijn dat Philips
Pensioenfonds uw opgebouwde pensioen niet of niet volledig kan verhogen door indexatie. Dat betekent dan dat uw pensioen minder
waard wordt.
Wilt u meer weten over het indexatiebeleid? Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl/indexatiebeleid

Meer weten?
Heeft u vragen?
Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht of neem contact op met onze Klantenservice.

