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«LastName» «FirstName»
«StreetDesc» «HouseNumber» «Box»
«MunicipalityPostalC» «MunicipalityCode»

Brussel, « dd/mm/yyyy »

BETREFT

Aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders uit de sector voor het drukkerij-,
grafische kunst- en dagbladbedrijf
Uw pensioenfiche met de stand van uw individuele rekening per « dd/mm/yyyy »
Uw individueel polisnummer: « xxx.xxx.xxx »

Geachte,
In bijlage vindt u de wettelijke pensioenfiche met een situatie van uw individuele rekening op « dd/mm/yyyy ».
Sinds eind 2016 kunnen alle burgers de gegevens over hun aanvullend pensioen raadplegen via de website
www.mypension.be De online gegevens zullen steeds betrekking hebben op de situatie op 1 januari van het
desbetreffende jaar. Opdat die gegevens zouden overeenstemmen met de jaarlijkse pensioenfiche van de sector
voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, is de pensioeninstelling wettelijk verplicht om een uniforme
pensioenfiche uit te geven met situatie op 1 januari.
Actief? Zolang u in dienst bent in de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, krijgt u één
maal per jaar een pensioenfiche met daarop de stand van de door u opgebouwde aanvullende
pensioenrechten.
Uitgetreden? Indien u de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf heeft verlaten en ervoor
kiest de verworven reserves te behouden in het pensioenplan van de sector, dan ontvangt u de wettelijke
pensioenfiche niet meer per post. U kan uw pensioenrechten voortaan raadplegen op de website:
www.mypension.be.
Bij uittreding is een uitbetaling van de voordelen niet mogelijk voor u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Gepensioneerd? In geval van vervroegd of wettelijk pensioen, vraagt u de betaling van het aanvullend pensioen
a.d.h.v. een aanvraagformulier. U kunt hiervoor terecht op de website “2de pijler” van de sector (www.f2pl.be).
In het kader van de bescherming van persoonsgegevens, verwijzen we graag naar de privacy clausule op de
website “2de pijler” die onder mee het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens verduidelijkt
(http://www.febelgra.be/Cms.aspx?CID=1614).

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij inmiddels,
Met de meeste hoogachting,
Fonds 2de pijler PC130 Labeur FBZ
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Pensioenfiche
Situatie op « dd/mm/yyyy »
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Aangeslotene - INSZ : « xxxxxx xxx xx »

«LastName» «FirstName»

Referentienr.

«StreetDesc» «HouseNumber» «Box»

: « xxx.xxx.xxx »

«MunicipalityPostalC» «MunicipalityCode»

Deze pensioenfiche wordt u opgestuurd om te voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen.
Pensioeninstelling: AXA Belgium N.V.
Inrichter:

FONDS

2de

Pijler PC 130 LABEUR

Pensioentoezegging van het type Vaste bijdragen

KBO-nr.: 0404.483.367
KBO-nr.: 0843.424.304
nr. 07 7600 00 01

DEEL 1 : OVERZICHT VAN UW AANVULLENDE PENSIOENEN
De hierna vermelde bedragen beschrijven uw situatie berekend op « dd/mm/yyyy »
rekening houdend met uw persoonlijke gegevens gekend op datum van de laatste
bijwerking op « dd/mm/yyyy ».
Geraamd aanvullend pensioenkapitaal op de pensioenleeftijd (xx jaar) indien u
aangeslotenen blijft tot die leeftijd

Brutobedragen
xxx,xx EUR

Dit is een raming – op basis van de huidige gegevens en parameters – van het
bedrag dat u zal ontvangen indien u tot « dd/mm/yyyy » in functie blijft bij de inrichter
en het pensioenplan tot die datum ongewijzigd wordt verdergezet.
Als raming geeft dit bedrag geen recht op het pensioen.
Op financieel vlak is deze raming gebaseerd op een rendement dat overeenstemt
met het behoud in de toekomst van de huidige gewaarborgde rentevoeten en deze
raming houdt geen rekening met toekomstige winstdeelnames.

Aanvullend pensioenkapitaal op de pensioenleeftijd (xx jaar) op basis van de
aansluitingsduur op « dd/mm/yyyy » (« Verworven prestaties »)

xxx,xx EUR

Dit is het bedrag dat u zal ontvangen op grond van de huidige aansluitingsduur op
voorwaarde dat u het al opgebouwd aanvullend pensioen tot op « dd/mm/yyyy »
ongewijzigd bij de pensioeninstelling laat staan.

Verworven reserves op « dd/mm/yyyy »

xxx,xx EUR

waarvan het deel gefinancierd door de inrichter

xxx,xx EUR

en het deel gefinancierd door uw persoonlijke bijdragen

xxx,xx EUR

Minimumbedrag voortvloeiend uit de wettelijke rendementswaarborg

xxx,xx EUR

Dit zijn de bedragen die voor u tot op vandaag al werden opgebouwd en die u –
indien u dit wenst – kunt overdragen naar een andere pensioeninstelling ingeval
van uitdiensttreding vóór de pensionering. In dat geval hebt u recht op het hoogste
van de bedragen tussen dit van de verworven reserves en dit van de wettelijke
waarborg zoals hiervoor vermeld.

Overlijdenskapitaal verzekerd op « dd/mm/yyyy »

xxx,xx EUR

Dit is het bedrag dat aan de in uw pensioenreglement aangewezen begunstigde(n)
zal worden uitbetaald indien u overlijdt en u op het ogenblik van uw overlijden nog in
functie bent bij de inrichter.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België)
www.axa.be • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

Wezenrente in geval van overlijden

Nee

Dit is een aanvullende prestatie die aan uw kind(eren), dat(die) voldoet(n) aan de
voorwaarden vermeld in uw pensioenreglement, zal worden uitbetaald indien u
overlijdt en u op het ogenblik van uw overlijden nog in functie bent bij de inrichter.

Aanvullend kapitaal in geval van overlijden door ongeval

Nee

Dit is een prestatie die bovenop het overlijdenskapitaal uitbetaald wordt indien u
overlijdt en het overlijden voortvloeit uit de gevolgen van een ongeval (en niet van
een ziekte).

DEEL 2: BIJKOMENDE INFORMATIE
Financieringsniveau

Volledig gefinancierd

Dit is een raming van het huidige financieringsniveau van de pensioenverbintenissen
ten opzichte van de wettelijke minimumvereisten.

Verworven reserves op « dd/mm/yyyy »

xxx,xx EUR

waarvan het deel gefinancierd door de inrichter

xxx,xx EUR

en het deel gefinancierd door uw persoonlijke bijdragen

xxx,xx EUR

Minimumbedrag voortvloeiend uit de wettelijke rendementswaarborg

xxx,xx EUR

Dit zijn de rechten die al een jaar geleden voor u werden opgebouwd en die u kunt
vergelijken met de vandaag opgebouwde bedragen vermeld op de eerste bladzijde

WELKE BEDRAGEN WORDEN IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE BEREKENINGEN?
 Bovenstaande bedragen betreffende uw huidige situatie werden berekend rekening houdend met de
volgende gegevens:
Geboortedatum

« dd/mm/yyyy »

Geslacht

« Man/Vrouw »

 Deze informatie geldt voor de situatie op « dd/mm/yyyy »rekening houdend met de wijzigingen die op
deze datum al geregistreerd zijn. Deze informatie houdt geen rekening met eventuele gebeurtenissen of
ontwikkelingen die zich achteraf voordeden. Het is dus mogelijk dat de bedragen intussen geëvolueerd
zijn.
 Alle vermelde bedragen zijn brutobedragen, vóór inhouding van belastingen, taksen en sociale bijdragen.
De vermelde bedragen gaan ervan uit dat alle verschuldigde bijdragen betaald zijn. Bij de storting van
het aanvullend rust- en/of overlijdenspensioen worden de toepasbare fiscale lasten en sociale
bijdragen in mindering gebracht van de voordelen. De nettoprestatie die u (of de begunstigden) effectief
zal ontvangen, hangt af van uw persoonlijke situatie, de oorsprong van de financiering, alsook van de
geldende fiscale en sociale wetgeving op het ogenblik van de betaling van uw aanvullend pensioen.
WENST U MEER INFORMATIE?
 Voor alle vragen over uw aanvullend pensioen kan u contact opnemen met uw werkgever of kan u
terecht op de website “2de pijler” van de sector (www.f2pl.be) raadplegen.
 U kan het pensioenreglement ook bekomen op de website “2de pijler” van de sector (www.f2pl.be).
 In het online dossier “mijn aanvullend pensioen” op de site van www.mypension.be kan u een volledig
overzicht van uw diverse aanvullende pensioenen raadplegen.
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