Je pensioen in vogelvlucht
Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf regelt je pensioen zolang je werkt in het Slagersbedrijf.
Hier lees je in vogelvlucht de belangrijkste informatie over je pensioen. Zo weet je waar je aan
toe bent en wat je zelf kunt doen voor een zorgeloze oude dag.

Wat is er voor jou geregeld?
Dat lees je in Pensioen 1-2-3. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.
Wat je zelf kunt kiezen en wanneer je in actie moet komen. Belangrijke informatie dus! Je vindt
Pensioen 1-2-3 op pensioenslagers.nl > Je pensioenregeling in 5 minuten.

Sta jij weleens stil bij je pensioen?
Tijdens je leven gebeuren dingen. Dingen die invloed kunnen hebben op je pensioen. Bijvoorbeeld: van baan
veranderen, samenwonen, uit elkaar gaan, verhuizen naar het buitenland en overlijden. Daarom is het goed af en toe
eens stil te staan bij je pensioen. Op pensioenslagers.nl > Wat moet ik doen bij … staan alle gebeurtenissen
overzichtelijk op een rij.

Waar zie je hoeveel pensioen jij straks krijgt?
• Op je pensioenoverzicht
Dat ontvang je elk jaar van ons.
• Onze pensioenplanner

Wist je dat ...
• Je 1 dag in de week werkt voor je pensioen?
• Je elke maand betaalt voor je pensioen?

Met onze pensioenplanner bereken je zelf je mogelijkheden. Je vindt de

Op je loonstrook zie je precies hoeveel.

pensioenplanner bij Mijn pensioen op pensioenslagers.nl.

Je werkgever betaalt ook mee. Zo zorgen jullie

• Op mijnpensioenoverzicht.nl

samen voor later.

Hier zie je hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt opgebouwd.
Je logt in met je DigiD.

Ga je bijna met pensioen?
Dan biedt onze pensioenregeling verschillende mogelijkheden om je pensioen af te stemmen op jouw wensen.
Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen. Of gedeeltelijk met pensioen gaan, zodat je het werken geleidelijk
afbouwt. Op pensioenslagers.nl > Bijna met pensioen staan alle mogelijkheden op een rij.

Meer weten over je pensioen?
• Kijk op pensioenslagers.nl
• Lees onze brochure Uw pensioenregeling
Stel je pensioenvraag via Contact op pensioenslagers.nl

Kies voor digitaal
Wil je straks ook je pensioenpost digitaal ontvangen?
Geef dan nu alvast je e-mailadres door op pensioenslagers.nl.

032017

• Bel ons op 088 119 80 20. Je bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 17.15 uur.

