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Samen pensioen opbouwen
levert meer op
Pensioen bouwt u samen op met uw werkgever.
Betaalt u 3 euro premie? Dan legt uw werkgever er
7 euro bij.
Wij beleggen het geld met als doel dat uw geld
meer waard wordt. De afgelopen 20 jaar zijn deze
beleggingen met gemiddeld 7% per jaar gestegen.
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u voor elke euro
die u heeft ingelegd ongeveer 3 euro terug.

‘Ik wist niet dat mijn
werkgever ook
meebetaalt aan
mijn pensioen’
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Extra vangnet bij
arbeidsongeschiktheid,
werkeloosheid en overlijden
Uw pensioen is een extra vangnet op moeilijke
momenten. Ook dan zijn we er voor u.
Raakt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een
aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. En dan
kunt u pensioen blijven opbouwen, daar helpen we u
graag bij. Dat doet ABP ook als u uw baan kwijtraakt.
En heeft u recht op nabestaandenpensioen?
Een geruststellende gedachte mocht u komen
te overlijden.

‘Soms loopt het leven
anders, ook dan is
ABP er voor me’
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Inzicht en overzicht in uw
totale inkomen voor later
In MijnABP ziet u direct hoeveel pensioen u
opgebouwd heeft. En wat we verwachten dat u krijgt
op pensioenleeftijd. Ook ziet u uw inleg en de inleg
van uw werkgever.
Wilt u het pensioen van uw partner en andere
opgebouwde potjes toevoegen? Dat kan, zo krijgt
u een compleet overzicht van uw pensioen.

‘ABP geeft mij inzicht in
wat keuzes van nu
betekenen voor later’
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Grip op uw pensioen en vrijheid
om te kiezen in elke levensfase
Bent u ingelogd in MijnABP? Dan ziet u de ruimte die uw
pensioenregeling biedt om keuzes te maken die passen bij
uw leven. Want we weten dat dit voor iedereen anders kan
zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
• eerder stoppen of langer doorwerken
• deeltijd pensioen: minder werken en voor een deel
pensioen opnemen
• pensioen aanvullen
• de hoogte van uw uitkering afwisselen
• een hoger of lager nabestaandenpensioen, uw pensioen
wordt dan ook hoger of lager
In MijnABP ontdekt u gemakkelijk verschillende
toekomstbeelden. U ziet direct wat de gevolgen zijn voor
uw inkomen later. Denk aan: ‘Wat als ik eerder stop met
werken? Wat als ik minder ga werken? Hoeveel extra
pensioen krijg ik als ik nog een jaar langer doorwerk?’
We helpen u graag met vragen.

‘Ik zie direct wat ik krijg
als ik eerder stop met
werken’
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Persoonlijke ondersteuning
wanneer het voor u nodig is
Staat u voor een keuze? Of verandert uw
persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door een
scheiding? En heeft u hulp nodig?
Natuurlijk staan we voor u klaar. U krijgt
persoonlijke service via online hulpmiddelen.

‘Ze helpen me altijd
goed als ik een vraag
heb’
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Meest duurzame Nederlandse
Pensioenfonds
Een goed pensioen tegen een zo laag mogelijke premie.
Dat wil uw pensioenfonds graag. Daarom belegt ABP
uw pensioengeld op een verantwoorde manier. Met oog
voor mens, milieu en goed bestuur.
U kunt altijd zien waar uw geld in wordt belegd. En dat
deze beleggingen een positieve impact hebben op
duurzaamheid.
Ook nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijk
heid. Zo investeert ABP elk jaar in maatschappelijke
projecten in Nederland. En dat wordt gewaardeerd.
ABP is al 3 jaar op rij het meest duurzame Nederlandse
pensioenfonds (ranglijst VBDO).

‘Ik vind het belangrijk
dat mijn geld duurzaam
wordt belegd’
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Pensioencommunicatie is
afgestemd op uw sector
We hebben onze pensioencommunicatie afgestemd
op ontwikkelingen en onderwerpen die binnen uw
sector belangrijk zijn.
Hierdoor is het voor u makkelijker om de gevolgen
van deze ontwikkelingen op uw pensioen te
overzien.

‘De toekomst? Ik weet
wat de laatste
ontwikkelingen zijn’
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Meer weten?
Ga naar abp.nl/meerwaarde
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