delta lloyd pensioenfonds

Hoe is uw pensioen geregeld

U bouwt vanaf uw datum in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. pensioen bij ons op zolang u in dienst bent. Dit geldt als u
18 jaar of ouder bent. In dit Pensioen 1-2-3 vindt u informatie over uw pensioenregeling. U leest wat u wel en niet krijgt in
uw pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen
persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, uw Uniform
Pensioenoverzicht en op www.mijninkomenlater.deltalloydpensioenfonds.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk
verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid dat u kunt vinden op onze website.
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 u meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen van laag 1.
Laag 3 De pensioenregeling ‘in detail’ bevat alle overige juridische en beleidsmatige informatie van Delta Lloyd Pensioenfonds.
U kunt laag 2 en 3 vinden op www.deltalloydpensioenfonds.nl of opvragen bij Delta Lloyd Pensioenfonds door het sturen
van een mail naar pensioenfonds@deltalloyd.nl of te bellen met (070) 513 63 90.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
U krijgt ouderdomspensioen als u met pensioen
gaat. De pensioenleeftijd in deze pensioenregeling
is 67 jaar.

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt
terwijl u nog werkt bij deze werkgever dan gaat
uw pensioenopbouw door.

Uw eventuele partner en kinderen krijgen
partner- en wezenpensioen als u overlijdt en u nog
steeds bij deze werkgever werkt.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u
biedt? Kijk op www.deltalloydpensioenfonds.nl of
vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw
kinderen geen wezenpensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Delta Lloyd Pensioenfonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever.
Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3
C. Inkomen waar u zelf voor zorgt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
U bouwt ieder jaar een deel van uw pensioen op. Uw pensioen is een optelsom van al deze delen. U ontvangt dit
pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Uw pensioenregeling noemen we een middelloonregeling.
U bouwt pensioen op over een deel van uw jaarlijkse bruto salaris. U krijgt later namelijk ook een AOWuitkering. Het deel van uw salaris dat niet meetelt is de franchise. De franchise in 2019 bedraagt € 13.785,00.
Over uw salaris min de franchise streven we naar een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875%. Is uw salaris hoger
dan € 107.593 (2019)? Dan bouwt u over het meerdere binnen deze pensioenregeling geen pensioen op.
Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. U betaalt een eigen bijdrage van 6% van uw
pensioengrondslag (=salaris min franchise). Deze eigen bijdrage houdt uw werkgever maandelijks in op
uw bruto salaris en vindt u terug op uw salarisstrook.
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Vragen over uw pensioen? Kijk op onze website www.deltalloydpensioenfonds.nl.
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Welke keuzes hebt u zelf?
U kunt uw pensioen meestal meenemen naar uw
nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan
verandert. U kunt dit via uw nieuwe pensioenuitvoerder regelen.
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken?
Gebruik dan de pensioenvergelijker op
www.deltalloydpensioenfonds.nl
Komt u te overlijden? Dan ontvangt uw partner naast het
partnerpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd (uiterlijk tot
67 jaar) een ANW-hiaatpensioen als u hiervoor verzekerd
bent. U betaalt een groot deel van de premie hiervoor zelf.
U bent hier standaard voor verzekerd. U kunt hier
eenmalig en onherroepelijk afstand van doen.
U bouwt pensioen op over het salaris tot
€ 107.593,00. Verdient u meer, dan kunt u ervoor
kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling. Meer informatie hierover kunt u bij uw
werkgever opvragen.

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen
omruilen voor partnerpensioen, als u uit dienst
treedt of met pensioen gaat.
U kunt geleidelijk minder gaan werken door een
deel van uw pensioen alvast in te laten gaan.
U kunt eerder of later met pensioen gaan.
Bespreek dit met uw werkgever.
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager
pensioen? Dat kan op de pensioendatum.
Wilt u alle keuzemogelijkheden zien?
Kijk dan in laag 2.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Mogelijk kunnen wij uw pensioen niet met de prijzen mee laten
groeien. Dat komt doordat mensen gemiddeld steeds ouder worden, een lage rente pensioen duurder maakt en de
beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Ook de hoogte van uw jaarlijkse pensioenopbouw staat niet vast. Als de
premie van de werkgever niet voldoende is om 1,875% op te bouwen, verlagen wij de jaarlijkse pensioenopbouw.
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.
Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van Delta Lloyd
Pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor de
deelnemers zo verhoogd:
Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig – één of meerdere maatregelen:
– Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
– In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Indexatie

Stijging van
de prijzen

2018

1,68%

1,71%

2017

1,34%

1,38%

2016

1,00%

0,32%

Welke kosten maken wij?
Delta Lloyd pensioenfonds maakt onder meer de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
– Kosten voor de administratie.
– Kosten om het vermogen te beheren
– Overige kosten

XY 15445-0117

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder
opgebouwde pensioen meestal meenemen
naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u verhuist naar of binnen het buitenland.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u werkloos wordt.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een
geregistreerd partnerschap aangaat.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in
totaal hebt opgebouwd op
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Als u gaat scheiden of het samenwonen of
geregistreerd partnerschap beëindigt.

Hebt u vragen (over keuzes of gevallen
waarin actie nodig is)? Bel: (070) 513 63 90
(op werkdagen van 8.30 tot 17.00)
Mail: pensioenfonds@deltalloyd.nl

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op www.deltalloydpensioenfonds.nl
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