
Gefeliciteerd met uw nieuwe baan en welkom bij Pensioenfonds PNO Media. Vanaf 

uw eerste werkdag bouwt u bij ons pensioen op. Samen met uw werkgever zet u 

ongeveer een vijfde van uw salaris opzij voor later. Alles bij elkaar gaat het om veel 

geld. Daarom is het goed dat u weet wie wij zijn en hoe wij uw geld beheren. Even 

voorstellen dus…

WIE WE ZIJN
PNO Media is een bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers in 
de creatieve en digitale sector. We behoren tot de grotere pensioenfondsen van 
Nederland. En omdat PNO Media een organisatie is zonder winstoogmerk, komt 
de ingelegde premie en het rendement dat we behalen maximaal ten gunste van 
het pensioen van onze deelnemers: u dus.

WAT WE DOEN
We verzorgen de pensioenen voor zo’n 500 
werkgevers, 20.000 deelnemers, 35.000 gewezen 
deelnemers en 10.000 pensioengerechtigden in de 
creatieve en digitale sector.   

WAAR WE VOOR STAAN
We staan pal voor een zo goed mogelijk pensioen 
voor al onze deelnemers, jong en oud. We zorgen 

ervoor dat u weet waar u aan toe bent als het gaat om uw pensioen. Dat 
betekent dat uw belang altijd voorop staat, dat we open en eerlijk zijn over 
mee- en tegenvallers en dat we u bijstaan met raad en daad. Daar kunt u van 
op aan.

EVEN  
VOORSTELLEN 
AANGENAAM!

VOOR WERKGEVERS EN 

WERKNEMERS IN DE 

CREATIEVE EN DIGITALE 

SECTOR



t 035 702 34 56
w pnomedia.nl
e pensioenen@pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

WAT WE MET UW PREMIE DOEN 
De premie die u samen met uw werkgever aan ons afdraagt, is een spaarpot 
voor later. We stellen alles in het werk om dat geld te laten meegroeien met 
de prijsontwikkeling. Daarom beleggen we de premies. De risico’s die daarbij 
horen, wegen we heel secuur af. En we investeren niet in bedrijven die het niet 
zo nauw nemen met mensenrechten, de natuur en de persvrijheid. En ook 
bedrijven die controversiële wapens maken, 
laten we links liggen. 

WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN 
Uw nieuwe werkgever geeft uw gegevens 
aan ons door, daar hoeft u niets voor te doen. 
Vanaf uw eerste salarisuitbetaling houdt hij 
bovendien de pensioenpremie in.
Over een paar weken ontvangt u van 
ons een bericht met de mogelijkheid om met uw DigiD in te loggen op 
MijnPNO (pnomedia.nl/mijnpno). In uw eigen online pensioenportal wordt uw  
pensioenregeling nader toegelicht. U vindt er ook de mogelijkheid om elders 
opgebouwd pensioen aan ons over te dragen en uw partner bij ons aan te 
melden voor partnerpensioen. Dit is een maandelijkse uitkering aan uw partner 
als u komt te overlijden.

VRAGEN?
Heeft u vragen over ons of over uw nieuwe pensioenregeling? Of heeft u 
een andere vraag over pensioen? Neem dan gerust contact met ons op via 
telefoonnummer 035 702 34 56 of pensioenen@pnomedia.nl.   

DE INHOUD VAN UW PENSIOEN-

REGELING VINDT U OP:  

PNOMEDIA.NL/MIJNPNO

• Uw pensioenregeling gaat ervan uit dat u op 68-jarige 
leeftijd met pensioen gaat. Maar u kunt ook eerder of later 
met pensioen.

• Uw partner en kinderen ontvangen 
nabestaandenpensioen, mocht u komen  
te overlijden.

• Raakt u arbeidsongeschikt, dan gaat uw 
pensioenopbouw in de meeste gevallen door. Wij nemen 
dan de premie voor onze rekening.
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UW PENSIOENREGELING IN HET KORT


