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Risicoregeling PNO 3

Welkom bij PNO Media! U neemt vanaf uw indiensttreding deel aan onze pensioenregeling via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder
heeft zijn eigen pensioenregeling(en). In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u in uw pensioenregeling (wel en niet) 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).

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

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partnerpensioen
Zolang u bij uw huidige werkgever werkt en daardoor deelnemer bent bij PNO Media, is er voor uw partner een partnerpensioen
verzekerd. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is.

Zolang u bij uw huidige werkgever werkt en daardoor deelnemer bent bij PNO Media, is er voor uw partner tijdelijk partnerpensioen
verzekerd. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Let op: er is geen (tijdelijk) partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer bij uw huidige werkgever
werkt.

De hoogte van het partnerpensioen en het tijdelijk partnerpensioen staan vermeld op uw pensioenoverzicht, op MijnPNO en op
mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vindt u op pnomedia.nl.

Wezenpensioen
Als u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op
school zit of meer dan 18 uur studeert bij een erkende onderwijsinstelling, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar
is.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw pensioenoverzicht, op MijnPNO en op mijnpensioenoverzicht.nl. Meer
informatie vindt u op pnomedia.nl.

Let op: er is geen wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer bij uw huidige werkgever werkt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Uw pensioenregeling voorziet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%) wordt, is er in
aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media indien u
minder dan 50% van uw restcapaciteit benut. Als u arbeidsongeschikt wordt en meer verdient dan € 59.706 heeft u eveneens recht
op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media.

Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft het partner- en wezenpensioen verzekerd.

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

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


Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Ouderdomspensioen
In deze pensioenregeling bouwt u geen ouderdomspensioen op. U ontvangt dus geen aanvulling op de AOW. De AOW is het
pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen partner- en wezenpensioen
In deze pensioenregeling is alleen partner- en wezenpensioen verzekerd zolang u bij uw huidige werkgever werkt en deelnemer
bent bij PNO Media. Dit betekent dat er geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen is vanaf
het moment dat u uit dienst bij bij deze werkgever.

Als u een partner en kinderen heeft en u gaat uit dienst bij uw werkgever, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of
het nodig is om zelf iets te regelen voor die situatie. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

Hoe bouwt u uw pensioen op?

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont
en/of werkt. Op welke datum u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook
de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd
vindt u op svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt via deze regeling van uw werkgever geen pensioen op. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere
werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW. Er zijn verschillende manieren om pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via
banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

Wie betalen voor uw pensioenregeling?
Iedere maand wordt premie betaald voor uw pensioenregeling. In feite is de premie de prijs van uw pensioenregeling. Uw
werkgever houdt de pensioenpremie elke maand in op uw bruto loon. Op uw loonstrook staat het exacte bedrag dat u betaalt.
Mogelijk betaalt uw werkgever ook mee aan uw pensioenregeling. De premie die de werkgever mogelijk betaalt staat niet op uw
loonstrook. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel hij bijdraagt aan uw pensioenregeling.

Welke keuzes heeft u zelf?

Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Kijk in 'Mijn documenten' op MijnPNO voor de pensioenvergelijker.

Aparte pensioenregeling voor als u meer dan € 114.866 verdient
U bent verzekerd over het salaris tot € 114.866. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de PNO
Nettopensioenregeling. Meer informatie is te vinden op pnomedia.nl en in onze brochure PNO Netto Pensioenregeling. U kunt
alleen deelnemen aan de PNO Netto Pensioenregeling als uw werkgever deze regeling aanbiedt. Of dat zo is, kunt u bij uw
werkgever navragen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.
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Hoe zeker is uw pensioen

Welke risico's zijn er?
Omdat u geen pensioen opbouwt, is dit onderdeel niet van toepassing.

Welke kosten maken wij?

Kosten
PNO Media maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie.
Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de
communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het pensioenoverzicht.

Op pnomedia.nl en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op een (aanvullend) arbeidsongeschiktheids-pensioen. Het is belangrijk
dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw
arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Kijk goed of uw partner bij uw
overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra's
regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om
uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel
samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet naar ons worden opgestuurd.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt
Uw ex-partner heeft geen recht op het in deze regeling verzekerde partnerpensioen.

Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan PNO Media en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u
aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren.

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenregeling. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor het partnerpensioen
en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. werkloosheid.

Als u vragen heeft
Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met PNO Media, te bereiken op 035 702 34 56.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan op pnomedia.nl. Of vraag het pensioenreglement bij ons op.
U kunt contact met ons opnemen via 035 702 34 56 of pensioenbeheer@mpd.nl
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