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Beste heer, mevrouw,

Welkom bij Aegon Levensverzekering N.V., wij zijn uw pensioenuitvoerder! U bouwt pensioen op in de
regeling van NEDERLANDS LOODSWEZEN BV. Uw werkgever laat deze pensioenregeling uitvoeren door
Aegon Levensverzekering N.V.

Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt
in deze pensioenregeling. 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 het jaarlijkse
Uniform Pensioenoverzicht, op www.aegon.nl/mijnaegon en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen leest u in ons beleggingsbeleid op
www.aegon.nl/overaegon/verantwoordbeleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. Daarin leest u in het kort de belangrijkste
informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie over uw regeling. Bekijk ook laag 2 en
laag 3 of vraag deze op bij ons. Wij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00
uur via 088 344 12 34 of stuur ons een bericht via www.aegon.nl/e-mail.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u
als u 68 jaar wordt.

Komt u te overlijden terwijl u nog in dienst bent? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En
uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt terwijl u in dienst bent? Dan gaat uw pensioenopbouw
(gedeeltelijk) door, zonder dat uw werkgever daar nog volledig premie voor betaalt.

Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling u biedt? Kijk naar het pensioenreglement op
Mijn Aegon of vraag een papieren versie op bij ons.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wordt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend
arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op de

website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) leest u meer over de AOW.
B. Pensioen via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de
optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
Dit heet een middelloonregeling.
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op.

www.aegon.nl/mijnaegon
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.aegon.nl/overaegon/verantwoordbeleggen
http://pensioen123.nl/digitaal-voorbeeld/bekijk laag 3
www.mijnaegon.nl
http://svb.nl
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U spreekt met uw werkgever af of u zelf een deel van uw pensioen betaalt. Dat noemen
we een 'eigen bijdrage'. We weten niet hoe hoog uw eigen bijdrage is. Dat staat in uw
arbeidsovereenkomst.

Welke keuzes heeft u zelf?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe
pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker of vraag een
papieren versie op bij ons.

Verdient u meer dan € 110.111 (bedrag 2020)? Dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een
aparte pensioenregeling.

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner.
Dat kan bij dienstverlating en op de pensioendatum.

U kunt het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor
uzelf. Dat kan op de pensioendatum.

U kunt eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd. Dit moet u
uiterlijk 6 weken voor de gewenste of oorspronkelijke ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit
met uw werkgever.
U kunt beginnen met een aantal jaar een hogere pensioenuitkering en daarna een lagere.

Uw werkgever geeft u de keuze voor een extra pensioen bij overlijden: een ANW-
hiaatpensioen. U besluit zelf of u hieraan meedoet.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat vast. Het is echter mogelijk dat wij uw pensioen niet met de
prijzen mee kunnen laten groeien.

Welke kosten maken wij?

Aegon Levensverzekering N.V. maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te
voeren:
î Kosten voor de administratie;
î Kosten om het pensioenvermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de
pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

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

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

Als u verhuist naar het buitenland.

Pensioenvergelijker
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Als u werkloos wordt.

Bekijk regelmatig op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u in totaal heeft
opgebouwd.

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

Benieuwd naar uw totale pensioen?

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl of op www.aegon.nl/mijnaegon voor meer informatie. Meer
weten over uw pensioen? Kijk naar laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Deze informatie beschrijft de hoofdlijnen van uw pensioenregeling. Uw volledige pensioenregeling kunt u
nalezen in het pensioenreglement in laag 3. Alleen het pensioenreglement is bepalend voor uw rechten
uit deze pensioenregeling.

Wilt u weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt?
Lees er meer over in ons privacy statement. Deze kunt u vinden op onze website
www.aegon.nl/over-ons/privacy.

www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.aegon.nl/mijnaegon
www.aegon.nl/over-ons/privacy



