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

Welk pensioen kunt u verwachten?

Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd?

Tot 31 december 2019 hebt u bij Pensioenstichting Transport pensioen opgebouwd, u krijgt dan:

vanaf 68 jaar zolang u leeft € 5.753,55 bruto per jaar

Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?

Als u tot 68 jaar blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u bij Pensioenstichting Transport aan pensioen

verwachten:

vanaf 68 jaar zolang u leeft € 7.180,15 bruto per jaar

Aanvullend ongehuwd ouderdomspensioen

Als u op uw pensioendatum geen partner hebt of uw partner na uw pensioendatum komt te overlijden,

ontvangt u in aanvulling op de hierboven vermelde pensioenen:

vanaf 68 jaar zolang u leeft € 160,87 bruto per jaar

De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgen uw partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Stel u overlijdt voor u uw pensioen hebt laten ingaan en op het moment van overlijden bouwt u pensioen

op via deze regeling.

 

Uw partner krijgt dan:

vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft € 4.483,40 bruto per jaar

Elk kind krijgt dan:

vanaf uw overlijden tot zijn/haar leeftijd van 21 jaar € 896,68 bruto per jaar

tot de leeftijd van 27 jaar zolang hij/zij studeert € 896,68 bruto per jaar

Let op: Op de persoonlijke omgeving van de website van het pensioenfonds,

www.mijnpensioencijfers.nl/pst en www.mijnpensioenoverzicht.nl staat wat uw nabestaanden

krijgen als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Als u arbeidsongeschikt wordt, gaat de opbouw van uw pensioen (gedeeltelijk) door. Kijk in het

pensioenreglement voor meer informatie over de opbouw van uw pensioen als u arbeidsongeschikt

bent. Daarnaast krijgt u bij arbeidsongeschiktheid van Pensioenstichting Transport een aanvulling op de

WIA-uitkering van de overheid.

Als u volledig arbeidsongeschikt wordt en arbeidsongeschikt blijft, krijgt u:

vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid tot uw AOW-leeftijd € 9.010,10 bruto per jaar

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen van invloed

zijn op de hoogte van uw pensioen. Denk aan een verandering in uw salaris of deeltijd gaan werken.

De financiële situatie van Pensioenstichting Transport is ook van invloed op de hoogte van uw pensioen.

We kunnen te maken krijgen met mee- en tegenvallers:

l De levensverwachting: hoe ouder mensen worden, hoe langer we het pensioen moeten uitkeren.

l De rente: we hebben meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen als de rente laag

is. Als de rente hoog is, hebben we minder geld nodig.

l De beleggingen: de resultaten van onze beleggingen kunnen mee- of tegenvallen.

U ziet hier het pensioen dat u hebt opgebouwd per 1 januari 
van een bepaald jaar. Het is een bruto bedrag per jaar. Straks 
worden de belastingen en premies er nog vanaf getrokken. 
Hebt u voordat u in dienst kwam, ergens anders pensioen 
opgebouwd en hebt u dat overgedragen naar ons fonds? 
Dan is dat pensioen hierin opgenomen als die overdracht 
voor 1 januari is afgerond. Bent u gescheiden en hebt u dit 
voor 1 januari aan ons gemeld en hiervan bevestiging ont-
vangen? Dan is het deel van je pensioen voor uw ex-partner 
al van dit bedrag afgetrokken.


