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Welkom bij PNO Media! U bouwt bij ons pensioen op via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen pensioenregeling(en). In dit
Pensioen 1-2-3 leest u wat u in uw pensioenregeling krijgt. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3
bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op mijnpensioenoverzicht.nl, uw jaarlijkse uniform pensioenoverzicht
en pensioenportaal.pnomedia.nl. (MijnPNO). Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op
pnomedia.nl/verantwoordbeleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer
informatie over alle onderwerpen dan in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van PNO Media. U kunt laag 3
vinden op pnomedia.nl/pensioen123. Laag 2 vindt u in uw 'Mijn documenten' op MijnPNO.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan loopt uw verzekering
voor partnerpensioen en wezenpensioen (gedeeltelijk)
door. Afhankelijk van uw inkomen en mate van
arbeidsongeschiktheid, ontvangt u een aanvullend
arbeidsongeschiktheidspensioen.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner
partnerpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij
deze werkgever werkt.

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen
wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij
deze werkgever werkt.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u geen ouderdomspensioen.

Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen
wezenpensioen van ons.
Als u uit dienst gaat en u heeft een partner, dan ruilen wij automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om voor
partnerpensioen voor uw partner.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A.    AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B.    Pensioen bij uw werkgever. U bouwt geen pensioen op via uw werkgever.
C.    Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 19.226 bouwt u in 2022
geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het
drempelbedrag bouwt u jaarlijks 0,000% aan pensioen op.

Elke maand wordt er premie betaald voor uw pensioenregeling. De premie die u betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Mogelijk
betaalt uw werkgever ook pensioenpremie voor u. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij betaalt.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.
PNO Media gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wilt u weten hoe, kijk dan op pnomedia.nl/privacystatement. Heeft u geen toegang tot
internet, neem dan telefonisch contact met ons op via 035 702 34 56. In dat geval sturen wij u deze informatie toe.

https://pensioenportaal.pnomedia.nl/ui/public/login/digid
https://pnomedia.nl/verantwoordbeleggen
https://pnomedia.nl/pensioen123
https://pensioenportaal.pnomedia.nl/ui/public/login/digid
https://pnomedia.nl/privacystatement


Welke keuzes heeft u zelf?

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel
daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf?
Dat kan op het moment van pensioneren.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan
de pensioenvergelijker. U vindt de pensioenvergelijker
in 'Mijn documenten' op MijnPNO. Ook kunt u de
pensioenvergelijker bij ons opvragen.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen
voor partnerpensioen voor uw partner? Dit gebeurt
automatisch op de datum dat u uit dienst gaat of op het
moment van pensioneren.

U bent verzekerd tot een salaris van € 114.866. Verdient
u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een
aparte pensioenregeling die nabestaandenpensioen
verzekert over het deel van het bruto salaris boven €
114.866.

Hoe zeker is uw pensioen?

Omdat u geen pensioen opbouwt, is dit onderdeel niet van toepassing.

Welke kosten maken wij?

PNO Media maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
- Kosten voor de administratie.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Als u werkloos wordt.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd
partnerschap aangaat.

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

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik
maakt van de actie- of keuzemomenten.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op pensioenportaal.pnomedia.nl. Of neem contact met ons op via 035
702 34 56, of pensioenbeheer@mpd.nl.

https://pensioenportaal.pnomedia.nl/ui/public/login/digid

