Pensioenfiche actieve aangeslotene

Bij de berekening van onderstaande bedragen werd rekening gehouden met volgende gegevens:
Geboortedatum
:
Toetredingsdatum :
Jaarsalaris
:
€
Alle bedragen werden berekend op datum van

Pensioeninstelling

.

Rijksdienst voor Pensioenen, verzekeringsonderneming toegelaten
onder Code 1528

Sector
Pensioenplan
Pensioentoezegging van het type vaste bijdragen
Contractnummer :
Bijvoegsel :
Brutobedragen
Geraamd aanvullend pensioen op PENSIOENLEEFTIJD jaar bij een verdere
aansluiting tot die leeftijd

€
Eenmalig kapitaal

Dit is een raming van het bedrag dat u zal ontvangen indien u tot op de leeftijd van
jaar actief blijft in de sector en het pensioenplan tot die leeftijd ongewijzigd wordt verdergezet.

Aanvullend pensioen op PENSIOENLEEFTIJD jaar op basis van de huidige
aansluitingsduur

Zie annex 2
€
Eenmalig kapitaal

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 de leeftijd van
jaar bij de
pensioeninstelling laat staan. Dit bedrag wordt de "verworven prestatie" genoemd.

Opgebouwd aanvullend pensioen op CNTRDOC_PATR.DOC-CHR6
Dit is het bedrag dat vandaag voor u werd opgebouwd en dat u in geval van uitdiensttreding
kan overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Overlijdensdekking
Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zou worden uitbetaald indien u in de loop van het
laatste kwartaal van Year was overleden.

€
Eenmalig kapitaal
Zie annex 4
€
Eenmalig kapitaal
Zie annex 5

Voor vragen over uw aanvullend pensioen kan u terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen dienst aanvullende pensioenen op
het nummer 02/529.30.25 of per e-mail naar luc.decock@rvp.fgov.be .
U kan het pensioenreglement opvragen op de website van F2PC: www.f2pc.be.

Printdatum : TODAY

Annex
1.

De volgende gegevens van Year werden in rekening gebracht om de in dit document vermelde bedragen te bepalen :
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Salaris jaar Year
Tewerkstellingspercentage
De jaarlijkse bijdrage die in het plan wordt gestort, is gelijk aan…..van uw jaarlijks loon, d.w.z.
€. De premies van
de kwartalen 1,2,3 en 4 worden toegewezen aan uw contract, indien van toepassing, met waardedatum, respectievelijk op
01/10/Year , 01/01/YearPlus1, 01/04/YearPlus1 en 01/07/YearPlus1 .
2.

Het aanvullend pensioen geraamd op
jaar vermeld op de vorige bladzijde bevat de winstdeelname
toegekend door
. Dit geraamd aanvullend pensioen wordt als volgt samengesteld :
Contractueel

Winstdeelname

Totaal

Geraamd aanvullend pensioen
(*)

De winstdeelname bevat niet deze over het jaar Year dat tijdens het jaar YearPlus1 zal toegekend worden

Het geraamd aanvullend pensioen wordt berekend door te veronderstellen dat een driemaandelijkse premie gelijk aan de
gemiddelde premie, die onder punt 1 hierboven wordt hernomen, tot de pensioendatum wordt betaald.
Op de pensioendatum heeft de verzekerde de keuze tussen dit kapitaal of een lijfrente. Indien van toepassing zal deze
rente bepaald worden op basis van de tariefvoorwaarden van kracht op de pensioendatum en op basis van de voor deze
rente gekozen kenmerken.
3.

vermeld op de vorige bladzijde, is het maximum tussen de
Het aanvullend pensioen gevormd op
verworven reserve op deze datum, inclusief de winstdeelname toegekend door de RVP tot deze datum, en het bedrag
bepaald door rekening te houden met het wettelijk gewaarborgd minimum rendement.

4.

De verworven reserve, waarvan sprake in het vorige punt, wordt in de volgende tabel, samen met de verworven reserve
van het vorig jaar uitgesplitst:
Contractueel

Winstdeelname

Totaal

Verworven reserve op
Verworven reserve op
(*)

De winstdeelname bevat niet deze over het jaar Year dat tijdens het jaar YearPlus1 zal toegekend worden.

5.

De overlijdensdekking die op de vorige bladzijde wordt vermeld, werd berekend op basis van uw situatie in het laatste
kwartaal van Year. Deze overlijdensdekking wordt als volgt samengesteld:
Contractueel

Winstdeelname

Totaal

Overlijdensdekking
In geval van overlijden in de loop van YearPlus1, zal het werkelijk uitbetaald overlijdenskapitaal rekening houden met de
situatie op het moment van het overlijden en zal bijgevolg verschillend kunnen zijn van het hier getoonde bedrag.
6.

Begunstiging in het kader van de overlijdensdekking:
Het pensioenreglement bevat de algemene bepalingen die de volgorde vaststellen van begunstiging in geval van
overlijden. Het pensioenreglement kan de mogelijkheid bieden om af te wijken van deze volgorde. In dat geval kan u de
begunstigde bij naam aanduiden. Indien u de begunstigde bij naam heeft aangeduid, kan het nuttig zijn om na te gaan of
deze nog overeenstemt met uw huidige persoonlijke situatie.

7.

Fiscaliteit van de pensioenuitkering:
De bedragen die worden vermeld op het voorblad zijn brutobedragen. Wanneer het aanvullend pensioen of de
overlijdensdekking worden uitgekeerd, worden hiervan bedrijfsvoorheffing, een bijdrage voor het RIZIV en een
solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de thans geldende wetgeving samen
ongeveer 22 % van het brutokapitaal.
Het bedrag dat u effectief zal ontvangen wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht zal zijn op het ogenblik dat
uw aanvullend pensioen of de overlijdensdekking wordt uitbetaald.

8.

Financieringsniveau : > 100%

Printdatum : TODAY

