KIEST U EEN VAST OF EEN VARIABEL PENSIOEN?
Geachte <aanhef>,
U kunt binnen nu en twaalf jaar met pensioen gaan. Daarom kunt u nu al een voorlopige keuze maken
tussen een vast en een variabel pensioen voor uw pensioen in <de Beleggingspensioenmodule><de
bijspaarregeling><de Beleggingspensioenmodule en de bijspaarregeling>. Op basis van deze keuze worden
uw beleggingen voor de komende jaren ingericht. De informatie in deze brief helpt u bij het maken van uw
keuze. Ook op www.pensioenfondspensura.nl vindt u informatie.
U kunt bij ons geen pensioen inkopen. Met het pensioenkapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd, koopt u op
uw pensioendatum bij een verzekeraar of bank naar keuze een vast of variabel pensioen in.
Met vriendelijke groet,
Namens pensioenfonds Pensura,
Alexandra Weijts

1. Uw persoonlijke gegevens
Naam

<naam>

Geboortedatum

<geboortedatum>
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2. Uw keuze gaat over een deel van uw totale pensioeninkomen
Na uw pensionering bestaat uw inkomen uit drie onderdelen:
1. U krijgt AOW van de overheid;
2. U krijgt pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd, zoals pensioen bij ons;
3. U heeft misschien zelf extra inkomen voor later geregeld. Bijvoorbeeld met lijfrente of
spaargeld.
U maakt nu een keuze voor uw pensioen bij ons.
De keuze tussen een vast en een variabel pensioen die u nu kunt maken, geldt voor het
pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd in <de Beleggingspensioenmodule>
<de bijspaarregeling><de Beleggingspensioenmodule en de bijspaarregeling>. Voordat u straks
met pensioen gaat, maakt u een definitieve keuze voor uw totale pensioen dat u hebt opgebouwd
bij Pensura.

3. Waar kunt u uit kiezen?
Vast pensioen

Variabel pensioen

Als u voor een vast pensioen kiest, staat het
bedrag dat u de rest van uw leven elke maand
krijgt ongeveer vast. Uw pensioen is straks niet
afhankelijk van de (beleggings)resultaten van de
aanbieder van een vast pensioen.

Bij een variabel pensioen wordt de hoogte van
uw pensioen elk jaar opnieuw bepaald. Uw
pensioen is afhankelijk van de
beleggingsresultaten van de aanbieder. Zijn de
beleggingsresultaten goed, dan stijgt uw
pensioen. Uw pensioen kan dus hoger worden
en meer stijgen dan de stijging van de prijzen.
Maar uw pensioen kan ook lager uitvallen als
de beleggingsresultaten tegenvallen. U weet
dus niet van tevoren hoeveel pensioen u de
rest van uw leven krijgt.

Een vast pensioen levert naar verwachting een
lager pensioen op dan een variabel pensioen. U
loopt minder (beleggings)risico dan bij een
variabel pensioen. Maar u loopt meer risico om
koopkracht te verliezen.

Een variabel pensioen levert naar verwachting
een hoger pensioen op dan een vast pensioen.
U neemt meer risico dan bij een vast pensioen.
Maar u profiteert er daardoor meer van als de
resultaten goed zijn.
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4. Hoeveel pensioen krijgt u?
Vast pensioen

Variabel pensioen

De hoogte van een vast pensioen kan per
aanbieder verschillen. U kunt bij ingang van uw
pensioen offertes aanvragen bij aanbieders van
een vast pensioen.

De hoogte van een variabel pensioen kan per
aanbieder verschillen. U kunt bij ingang van uw
pensioen offertes aanvragen bij aanbieders van
een variabel pensioen.

Hoe zeker is uw pensioen?
Bij een vast pensioen weet u welk bedrag u jaarlijks ontvangt. Bij een variabel pensioen staat de
hoogte vooraf niet vast. Kijk goed wat bij de verschillende aanbieders geldt.

5. Wat is de koopkracht van uw pensioen?
Als de prijzen stijgen (inflatie), kunt u minder kopen met uw pensioen. Behalve als uw pensioen
meestijgt met de prijzen.
Over een langere periode, bijvoorbeeld 20 jaar, kunt u de inflatie goed voelen in uw portemonnee.
De prijzen van uw boodschappen, uw uitgaven aan een dagje weg, de huur van uw woning en
de premie van uw ziektekostenverzekering kunnen flink stijgen.
Dit kan een rol spelen bij uw keuze voor een vast of een variabel pensioen.
Vast pensioen

Variabel pensioen

U ontvangt de rest van uw leven elke maand
ongeveer hetzelfde bedrag. Dit bedrag stijgt
niet per definitie mee met de prijzen. Als de
prijzen stijgen, kunt u er dus steeds minder
voor kopen.

De hoogte van uw pensioen wordt elk jaar
opnieuw bepaald. Uw pensioen is afhankelijk
van de beleggingsresultaten van de aanbieder.
Of uw pensioen meestijgt met de prijzen, hangt
af van de beleggingsresultaten en de
prijsstijging.

6. De hoogte van uw pensioen kan elk jaar veranderen
De hoogte van uw pensioen kan elk jaar veranderen. Als uw pensioen verandert, dan is de
verandering bij een variabel pensioen groter dan bij een vast pensioen. Een variabel pensioen
verandert van jaar op jaar.
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7. Wat krijgt uw partner als u overlijdt?
Uw keuze voor een vast of variabel pensioen heeft ook gevolgen voor het pensioen dat uw partner
krijgt als u overlijdt.
U heeft volgens onze gegevens een partner*:
Naam
<naam partner>
Geboortedatum
<geboortedatum partner>
*Kloppen onze gegevens niet? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

8. Wat zijn de kosten?
Voor de aankoop van een vast of een variabel pensioen worden door de aanbieder kosten in
rekening gebracht. Deze kosten worden bij aankoop van het pensioen in mindering gebracht op uw
pensioenkapitaal.

9. Kunt u uw pensioen bij een andere uitvoerder aankopen?
U bouwt bij ons een kapitaal op om straks een pensioen mee te kopen. Aankopen van een pensioen
kan niet bij ons fonds, u kunt er bij ons daarom geen offerte voor aanvragen. U zult uw pensioen
altijd bij een verzekeraar of bank naar uw keuze kopen. Dat is uw ‘shoprecht’. U kunt enkele
maanden voor uw pensioendatum bij pensioenaanbieders een offerte voor een vast of variabel
pensioen aanvragen. U ziet dan hoeveel pensioen u bij deze aanbieders kunt krijgen en wat de
voorwaarden zijn.
Kijk goed naar de voorwaarden. Zowel de hoogte van het pensioen als de voorwaarden kunnen
namelijk per aanbieder verschillen. Wij raden u aan om een financieel adviseur in te schakelen zodat
u de keuze voor de inkoop van uw pensioen makkelijker en beter kunt maken.
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10. Wat moet u nu doen?
U kunt een keuze maken tussen beleggen voor een vast of een variabel pensioen. Kiest u voor
een vast pensioen, dan wordt het beleggingsrisico naar uw pensioendatum toe in stappen
afgebouwd. Kiest u voor een variabel pensioen, dan passen wij nu al tot de pensioendatum de
beleggingsmix van uw pensioenkapitaal aan omdat u bereid bent meer beleggingsrisico te nemen.
Daardoor sluit de manier van beleggen vóór en na uw pensioendatum goed aan.
Als u niet kiest
Dat kan, kiezen is niet verplicht. Dan gaan wij voor u uit van een vast pensioen.
U kunt uw keuze later veranderen
U maakt nu een voorlopige keuze die van invloed is op de beleggingsmix van uw pensioenkapitaal.
Tot uw pensioendatum kunt u uw keuze één keer per jaar veranderen. Kort voor uw pensioendatum
vragen wij een definitieve keuze.
Zo geeft u uw keuze snel en eenvoudig door
U geeft uw keuze rechtstreeks door aan ABN AMRO Pension Services. Stuur het keuzeformulier
naar:
ABN AMRO Pension Services
Foppingadreef 22
PAC: AA3331
1102 BS Amsterdam

Hebt u vragen? Wij helpen u graag
Wij helpen u graag. Informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondspensura.nl.
U kunt ons bellen op 088-116 3010. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar
pf-pensura@azl.eu. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of opneemt in uw e-mail, kunnen wij
u sneller van dienst zijn. U vindt het klantnummer op het voorblad van deze brief.
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Keuzeformulier: Kiest u een vast of een variabel pensioen?

1. Uw persoonlijke gegevens
<geslacht> <voorletters> <naam>
<straat en huisnummer>
<postcode en plaats>
<klantnummer>
Telefoonnummer*
E-mailadres*
* Vul s.v.p uw contactgegevens in zodat wij u snel kunnen bereiken als er vragen zijn.

2. Uw keuze

U kiest vast pensioen
Vast pensioen is de standaard van onze regeling. Is dat uw keuze? Dan hoeft u dit formulier niet
in te sturen. Want als wij van u geen keuze ontvangen geldt vast pensioen.
Als u voor een vast pensioen kiest, staat het bedrag dat u krijgt vast. U weet dan zeker hoeveel
pensioen u de rest van uw leven krijgt vanaf het moment dat u pensioen koopt bij een verzekeraar
of bank. Uw pensioen is niet afhankelijk van de (beleggings)resultaten van de aanbieder van een vast
pensioen. Een vast pensioen levert naar verwachting een lager pensioen op dan een variabel
pensioen. U loopt minder (beleggings)risico dan bij een variabel pensioen. Maar u loopt meer
risico om koopkracht te verliezen.

U kiest variabel pensioen
Bij het variabele pensioen staat het bedrag dat u krijgt niet vast, omdat ermee wordt belegd. Gaan de
beleggingen goed, dan stijgt uw pensioen. Uw pensioen kan dus hoger worden en meer stijgen
dan de stijging van de prijzen. Maar uw pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingsresultaten
tegenvallen. U weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen u de rest van uw leven krijgt. Een
variabel pensioen levert naar verwachting een hoger pensioen op dan een vast pensioen. U neemt
meer risico dan bij een vast pensioen. Maar u profiteert er daardoor meer van als de resultaten
goed zijn.
3. Ondertekening
Plaats

Stuur het formulier naar:
ABN AMRO Pension Services
Foppingadreef 22
PAC: AA3331
1102 BS Amsterdam

Datum

Handtekening

