Laag 1 pensioen 123 WIW regeling
Bekijk wat u krijgt in onze pensioenregeling
Om het makkelijker voor u te maken, verdelen we de informatie over onze pensioenregeling in 3
lagen. Dit noemen we Pensioen 1-2-3:
• Laag 1: in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.
• Laag 2: een toelichting op alle onderwerpen in laag 1.
• Laag 3: documenten met de regels van de pensioenregeling, zoals het pensioenreglement.
Kijk hieronder voor laag 1. Op pwri.nl/wiw vindt u laag 1, 2 en 3.
Direct naar uw persoonlijke gegevens in MijnPWRI
Meteen zien welke keuzemogelijkheden u heeft en hoeveel pensioen u later kunt verwachten?
Ga naar uw persoonlijke omgeving via mijn.pwri.nl. U logt veilig en snel in met DigiD.
Wij gaan netjes met uw gegevens om
Omdat u pensioen bij ons opbouwt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Om welke gegevens
het gaat en waarvoor we ze gebruiken staat in onze privacyverklaring.
Die vindt u op www.pwri.nl/privacy
Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u
ouderdomspensioen

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

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw
partner geen partnerpensioen en krijgen
uw kinderen geen wezenpensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen
arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Welke keuzes heeft u zelf?
Verandert u van baan? U kunt uw eerder
opgebouwde pensioen meenemen naar
uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit
noemen we waardeoverdracht.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen
omruilen voor partnerpensioen voor uw
partner? Dat kan als u met pensioen gaat.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken?
Gebruik dan de pensioenvergelijker.
Deze vindt u op www.pwri.nl in laag 3
van Pensioen 1-2-3. Ontvangt u de
pensioenvergelijker liever op papier? Dat
kan. Vraag deze aan bij PWRI. U vindt
onze contactgegevens onderaan de brief

Hoe zeker is uw pensioen?
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van het pensioen en van de stijging
van de prijzen. Kijk voor meer informatie op www.pwri.nl/toeslag

>> Lees verder op de volgende pagina

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

Welke kosten maken wij?
PWRI maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie
• Kosten om het vermogen te beheren.
.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u gaat trouwen, samenwonen of een
geregistreerd partnerschap aangaat

Bekijk één keer per jaar hoeveel pensioen u in
totaal heeft opgebouwd op
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

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

Heeft u vragen? Bel dan onze klantenservice
via 045 579 63 00 tussen 8.00 ent 17.30. Of kijk
op www.pwri.nl.

Als u verhuist naar het buitenland.

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

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

