Jouw pensioenpakket
is heel compleet!
Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en werkgeversorganisaties KNV en TLN (Transport en Logistiek
Nederland) hebben met elkaar afgesproken dat er
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voor jou een breed pensioenpakket is geregeld:
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Een pensioen voor jou: het ouderdomspensioen
Ieder jaar bouw je een deel van je pensioen op. Je ontvangt jouw pensioen
nadat je met pensioen bent gegaan. Het pensioen is berekend alsof het ingaat
op je 68e. Je bepaalt zelf wanneer je je pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Een uitkering voor je partner: het partnerpensioen
Mocht jij komen te overlijden - voor of na je pensionering - dan is er als je
getrouwd bent een uitkering voor je man of vrouw geregeld. Woon je samen,
dan moeten jullie een samenlevingsovereenkomst hebben en minimaal
6 maanden samenwonen. Via het pensioenfonds kun je daarnaast nog een
extra uitkering verzekeren (het tijdelijk extra partnerpensioen). Dit kan
zinvol zijn als je partner weinig of geen eigen inkomen heeft.

Een uitkering voor je kinderen: het wezenpensioen
Er is ook een uitkering geregeld voor je kinderen als jij komt te overlijden.
Je kinderen hebben recht op deze uitkering tot zij 18 jaar zijn. En als zij
studeren langer, uiterlijk tot hun 27e.

Pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt wordt
Als je arbeidsongeschikt wordt, loopt je pensioenopbouw deels door.
Het pensioenfonds neemt de premiebetalingen over. Dit is een verzekering.
Het kan zijn dat er in je pakket nog andere verzekeringen zitten.
Kijk op www.pfvervoer.nl waaruit je complete pensioenpakket bestaat.
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Wie betaalt
jouw pensioen?
Elke maand betaalt jouw werkgever een premie aan
het pensioenfonds. Een deel van deze premie is voor
rekening van jouw werkgever en een deel betaal je zelf

Niet alleen premie, maar ook rendement
Alle premies worden belegd door professionele beleggers. Wij denken samen
met die beleggers goed na over de risico’s van beleggen. Hoe meer risico we
nemen, hoe groter de kans op hoge rendementen. Tegelijkertijd willen we
zoveel mogelijk zekerheid dat we alle pensioenen die iedereen heeft opgebouwd
kunnen uitkeren. Als we alle premies op een spaarrekening zouden zetten, zou
je uiteindelijke pensioen veel lager zijn. We streven ernaar dat het uiteindelijke
bedrag in de pot voor je pensioen 2 tot 3 keer zo hoog is als het bedrag dat er
aan premies is ingelegd.

door middel van een eigen bijdrage. Deze bijdrage zie
je op je loonstrookje.
Eén euro pensioen bestaat uit:

Premies (33%)
Rendement op beleggingen (67%)

’Als we alle premies op
een spaarrekening zouden
zetten, zou je uiteindelijke
pensioen veel lager zijn’
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Er is veel geregeld
Jij hoeft nog maar één ding te doen!
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Ga naar www.pfvervoer.nl/welkom
en doorloop de stappen.

Dan is je aanmelding bij Pensioenfonds Vervoer
helemaal compleet!

Start

5 min
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Heb je een vraag
of wil je advies?

Een vraag
het Pensioen 1-2-3
We hebben ook een pensioendesk, waar je met al je vragen terecht kunt van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is
0900 - 1964 (0 cent per minuut). Je kunt ook e-mailen: pensioen@pfvervoer.nl

Advies
Wil je een persoonlijk gesprek? Dan kun je terecht bij één van onze
drie pensioenconsulenten. Je kunt telefonisch contact met hen opnemen
(dinsdag t/m donderdag) of via de website een afspraak met ze maken.
Voor een afspraak in Amsterdam of Rotterdam:

Richard Dudink (06 15 05 30 99)
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Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregelingen uit voor iedereen die werkt
in het goederenvervoer en verhuur van mobiele kranen, de taxibranche, het besloten

Wij zijn een organisatie zónder winstdoel. Alles is erop gericht een goede pensioenvoorziening te bieden. Verder zijn we een organisatie vóór en dóór de sector.
Dat betekent dat vertegenwoordigers van werknemers, gepensioneerden en werkgevers samen bepalen hoe de pensioenregelingen eruit zien.
We doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden en de onderdelen van
de regeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de mensen die in het vervoer
werken willen of nodig hebben. Wil je meer weten over het fonds of wie er in het
bestuur zit? Kijk dan op www.pfvervoer.nl. Je vindt hier een uitleg over de organisatie,

Meer weten? www.pfvervoer.nl

