U bouwt pensioen op in de excedent premieregeling van BPL Pensioen als uw werkgever deze regeling aanbiedt en u meer verdient
dan € 57.232,- (bedrag 2020). In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedent premieregeling. Dat is belangrijk
om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.
Mijn BPL Pensioen
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vindt u als u inlogt op ‘Mijn BPL Pensioen’.
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over de excedent premieregeling.
In laag 2 leest u meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie, zoals het
pensioenreglement en het jaarverslag van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op onze website www.bplpensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u het pensioen uit de
excedent premieregeling bovenop uw ouderdomspensioen
uit de basisregeling.

Wordt u arbeidsongeschikt? Uw pensioenopbouw in de
excedent premieregeling gaat mogelijk (gedeeltelijk) door,
maar u betaalt dan zelf (deels) geen premie meer.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner
partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen,
als u overlijdt wanneer u nog steeds deelneemt aan de
excedent premieregeling. Dit ontvangen zij bovenop het
partner- en wezenpensioen uit de basisregeling.

Wilt u precies weten wat de excedent premieregeling
u biedt? Kijk op onze website of vraag het
pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Komt u te overlijden? In de excedent premieregeling is alleen partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd zolang u werkt
en deelnemer bent aan de excedent premieregeling. Dit betekent dat er geen partnerpensioen voor uw partner en geen
wezenpensioen voor uw kinderen is vanaf het moment dat u uit dienst gaat.
Wordt u arbeidsongeschikt? U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wordt u werkloos? Dan loopt uw pensioenopbouw in deze excedentregeling niet door.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW. 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 BPL Pensioen. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Naast de basisregeling neemt u ook deel aan de
excedent premieregeling. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op
uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een ouderdoms-, partner- en
wezenpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.
Hoeveel premie er voor uw excedent premieregeling geldt, hangt af van uw brutoloon per jaar. Wij berekenen de premie niet
over uw hele loon, maar over het deel boven het grensbedrag van € 57.232,- tot maximaal € 110.111,- (bedragen 2020). De
hoogte van de premie hangt ook af van de leeftijdsgroep waar u bij hoort.
Uw werkgever betaalt iedere maand de premie voor uw pensioen. U betaalt misschien ook een deel. Vraag bij uw werkgever na
hoeveel u zelf betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde
pensioenkapitaal meenemen naar de pensioenuitvoerder
van uw nieuwe werkgever.
Als uw deelname aan de excedent premieregeling stopt,
kunt u een deel van uw pensioenkapitaal gebruiken om
een partner- en wezenpensioen te kopen. Uw partner
en kinderen krijgen dan pensioen als u overlijdt voor uw
pensioendatum.
Heeft u partner- en wezenpensioen gekocht toen uw
deelname stopte? Als u met pensioen gaat, kunt u dit
weer (deels) uitruilen voor ouderdomspensioen.
Wilt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan? Dit
moet u minstens drie maanden voor uw pensioendatum
bij ons aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Op uw 58ste kunt u aangeven of u waarschijnlijk
een stabiele of een variabele uitkering wilt als u met
pensioen gaat. Op basis van deze keuze verandert de
samenstelling van de beleggingen in de beleggingsmix.
Op uw pensioendatum koopt u bij een stabiele uitkering
van uw pensioenkapitaal een uitkering in voor de rest
van uw leven. Bij een variabele uitkering koopt u ieder
jaar een uitkering in voor één jaar. De rest van uw
pensioenkapitaal blijven we beleggen.
Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes
bij persoonlijke gebeurtenissen vindt u in laag 2 van uw
Pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw
pensioenkapitaal. De hoogte van dit kapitaal is afhankelijk van de hoogte van de premie en de rendementen op uw beleggingen.
De pensioenuitkering die u hiermee koopt, is afhankelijk van de tarieven die gelden op het moment dat u uw pensioen aankoopt.

Welke kosten maken wij?
BPL Pensioen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie, inclusief kosten voor de communicatie.
• Kosten om het vermogen te beheren.
• Beleggingskosten.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van baan verandert, kunt u het pensioenkapitaal dat
u bij ons heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe
pensioenfonds of -verzekeraar.

Als u werkloos wordt, hoeft u dit niet aan ons door te
geven. Bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw
pensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dit hoeft u niet aan ons door
te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor
uw pensioen.

Als u meer of minder gaat werken, verandert uw
loon. Daardoor verandert het bedrag waarover u
pensioenkapitaal opbouwt. Als u meer of minder wilt
gaan werken, bespreek dit dan met uw werkgever.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd
partnerschap aangaat. Dit hoeft u niet aan ons door te
geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw
pensioen.

Als u met verlof onbetaald verlof gaat, kan dit
gevolgen hebben. Er zijn verschillende vormen van
onbetaald verlof die diverse gevolgen hebben voor uw
pensioenkapitaal.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap
eindigt, bekijk dan goed wat de gevolgen zijn voor het
pensioen. Geef binnen twee jaar aan ons door welke
afspraken u en uw ex-partner hebben gemaakt.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal, dus ook
bij andere pensioenfondsen en -verzekeraars, heeft
opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u verhuist in of naar het buitenland. Geef een
verhuizing in het buitenland altijd aan ons door. Bekijk ook
goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het maken van een
keuze? Neem dan contact op met onze Pensioendesk,
telefoon +31 50 522 30 00. Of stuur een e-mail naar
deelnemer@bplpensioen.nl.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

