Hoe is uw pensioen geregeld?
Welkom bij Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is
belangrijk om te weten, bijvoorbeeld wanneer je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen informatie over de hoogte van je pensioen.
Die vind je wel op je jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je via Pensioenfonds HP ontvangt. Voor een overzicht van je totale pensioen
+ AOW kun je terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). De genoemde bedragen en percentages gelden voor het jaar 2019
en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen

Pensioenreglement

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

In het reglement lees je wat je precies in onze pensioenregeling krijgt , zie www.hp-pensioenfonds.nl onder
documenten.

Partner-en wezenpensioen opbouw
Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

en krijgen je kinderen wezenpensioen.

Wat is er voor je geregeld als je arbeidsongeschikt raakt?
Je pensioenopbouw wordt voortgezet en mogelijk krijg je
een uitkering van het pensioenfonds.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?
Geen pensioenopbouw boven € 107.593
Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 107.593.

Hoe bouw je pensioen op?
Beschikbare premie
Je bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling.

Premieverdeling waarbij deelnemer en
werkgever beide bijdragen
Een deel van de pensioenpremie betaalt de werkgever en
een deel betaal je zelf.

Drie pijlers
Je bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds HP. Je bouwt dit pensioen op via je werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of via banksparen.

BENIEUWD NAAR JE TOTALE PENSIOEN? KIJK OP WWW.MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL.
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Lees verder op de achterkant

Welke keuzes heb je zelf?
Waardeoverdracht

Pensioenvergelijker

Verander je van baan? Je kunt het pensioen dat je bij een

Wilt je je pensioenregeling vergelijken met een andere

vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de

pensioenregeling? Klik door naar de pensioenvergelijker.

pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

EXTRA

Extra pensioen

Eerder stoppen

Wil je meer pensioen opbouwen? Dan kun je extra

Wil je eerder met pensioen gaan? Dan moet je dat 6

premie storten voor de opbouw van je pensioenkapitaal

maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

bij Robeco.

Je kunt niet later dan op je AOW-leeftijd met pensioen.

Pensioenuitkering kopen

Deeltijdpensioen

Pensioenuitkering kopen van je pensioenkapitaal.

Wil je geleidelijk minder gaan werken voor je met pensioen gaat? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je
pensioen alvast in te laten gaan.

Ruilen: Partnerpensioen voor ouderdomspensioen
Standaard koop je op de pensioendatum een ouderdomspensioen in voor je zelf en een partnerpensioen voor je partner. Je kunt
er echter voor kiezen om van je pensioenkapitaal uitsluitend ouderdomspensioen aan te kopen. Dat kan als je met pensioen gaat.

Hoe zeker is je pensioen?
Risico’s
De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heb je zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering.

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

Wanneer moet je in actie komen?
Waardeoverdracht
Als je van baan verandert. Je kunt je eerder opgebouwde

NL

Verhuizen naar het buitenland
Als je verhuist naar het buitenland.

pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van
je nieuwe werkgever.

Samenwonen, trouwen, geregistreerd
partnerschap

Scheiden of het geregistreerd partnerschap
beëindigen

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap

partnerschap aangaat.

beëindigt.

Werkloos

Arbeidsongeschiktheid en
premievrijstelling

Als je werkloos wordt.

Als je (meer of minder) arbeidsongeschikt wordt.

Keuze

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als je gebruik wilt maken van een van de keuze-

Bekijk www.mijnpensioenoverzicht.nl.

mogelijkheden. Kijk dan onder ‘Welke keuzes heb je zelf?’.

Vragen

MEER WETEN OVER JE PENSIOEN? KIJK DAN IN LAAG 2 EN 3 VAN
PENSIOEN 1-2-3 OP WWW.HP-PENSIOENFONDS-PENSIOEN123NA.NL.
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Heb je vragen over je pensioen?

