Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief juli 2018
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Win jij een fitbit?
Het Jaarbericht 2017 van SPF is verschenen en te downloaden of online te bekijken.
Je kunt het jaarbericht vinden via www.spf-jaarbericht.nl of via onze SPF website
onder Downloads > Jaarverslag/jaarbericht.

Lees hier verder

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018
Ben je een actieve deelnemer, pensioengerechtigd of gewezen deelnemer (slaper)
van SPF?
We zijn begonnen met het verzenden van de UPO’s. Je ontvangt je UPO in je digitale
brievenbus in ‘Mijn SPF pensioen’ of op papier op je huisadres (als je hebt
aangegeven dat je geen gebruik wilt maken van SPF-post digitaal). Omdat we niet
alle UPO’s in een keer kunnen versturen, starten we met de gepensioneerden. Het
UPO van de Nettopensioenregeling wordt in juli verstuurd. De verzending van de
UPO’s loopt tot en met september.
Bekijk ook het animatiefilmpje voor meer informatie over de inhoud en
mogelijkheden van het UPO.

Bekijk hier de animatie

Pensioenplanner SPF vier keer per jaar
vernieuwd
Planning van je pensioen: gewoon doen!
Ben je een actieve of gewezen deelnemer? In ‘Mijn SPF pensioen’ op de SPF
website is binnenkort de nieuwe versie van de pensioenplanner beschikbaar. En
wordt er gerekend met meer recentere gegevens. De planner wordt vanaf nu 4 keer
per jaar vernieuwd.

De keuzemogelijkheden in de planner voor de basisregeling zijn niet gewijzigd. Zo
blijft het bijvoorbeeld mogelijk om door middel van de zogenoemde ‘hoog/laag
constructie’ het eigen AOW-gat of dat van een partner te vullen. Het blijft verder ook
mogelijk om deeltijdpensioen, eerder met pensioen gaan en uitruil van
partnerpensioen te simuleren. Deeltijdpensioen is reglementair alleen mogelijk
voor actieve deelnemers.

Login Mijn SPF pensioen

Verkiezingen
In oktober 2018 vinden de verkiezingen voor twee plaatsen in het Bestuur en twee
plaatsen in het Verantwoordingsorgaan van SPF plaats. Bij de vacante plaatsen
gaat het om vertegenwoordigers van de gepensioneerden. Er worden verkiezingen
gehouden, omdat de termijn van de zittende gepensioneerden op 31 december
2018 afloopt.
Iedereen die zich kandidaat kan stellen, ontvangt in juli een brief hierover. In die brief
kun je lezen wat je moet doen als je interesse hebt.

Je pensioen bij SPF duidelijk uitgelegd
Dit voorjaar zijn weer deelnemersbijeenkomsten gehouden in Limburg en Bergen
op Zoom. Tijdens die bijeenkomsten hebben bestuursleden van SPF de
deelnemers geïnformeerd over het pensioen en de laatste ontwikkelingen bij het
pensioenfonds. Behalve zes ‘fysieke’ sessies waren er ook weer twee ‘skypesessies’.

Lees hier verder

Risicobereidheidsonderzoek
Voor alle deelnemers maakt het pensioen een belangrijk deel uit van het inkomen.
Voor een goed pensioen is het nodig om het vermogen van SPF te beleggen. We
hebben in mei, via een risicobereidsheidsonderzoek, aan alle gepensioneerden en
alle actieve deelnemers gevraagd waar wij op moeten letten bij die beleggingen.
Ook wordt in het onderzoek gevraagd hoe de deelnemers aankijken tegen zekerheid
en risico’s als het gaat om hun pensioen. Dus hoeveel risico de SPF deelnemers
bereid zijn te lopen rondom hun pensioen. De respons op het verzoek van SPF was
hoog. Het onderzoek is door 680 deelnemers ingevuld. De resultaten van het
onderzoek worden nu beoordeeld en besproken binnen het bestuur.
De resultaten gaan daarna gebruikt worden om te bepalen welk beleggingsbeleid
voor het pensioenfonds het beste is. Hierbij wordt dan ook gekeken naar de
risicobereidheid van de SPF deelnemers.

Hoe te handelen bij een klacht
Er komen jaarlijks meer dan 600 vragen binnen bij de Pension Desk van SPF. De
waardering van de deelnemers voor het beantwoorden van die vragen is hoog en
ligt gemiddeld op een 7,8. De Pension Desk probeert de vragen binnen drie
werkdagen te beantwoorden. Voor vragen die meer werk kosten is dat tien
werkdagen. Mocht je niet tevreden zijn over onze communicatie of de manier waarop
je geholpen bent door de Pension Desk, dan is er een klachten- en
geschillenprocedure.
Meer informatie daarover is te vinden op de website van SPF.

Regeling klachten en geschillen

Pensioenreizen bij SPF
De ontwikkelingen staan bij SPF niet stil. Zo is SPF begonnen met het maken van
digitale pensioenreizen. Komt je pensioendatum dichtbij? Dan ben je vast
benieuwd of je straks voldoende pensioen hebt. Ontdek tijdens een ‘bijna met’
pensioenreis hoe je dit kunt checken.

Ga mee op reis en klik hier

Altijd al willen weten wat SPF voor je kan betekenen rondom duurzame
inzetbaarheid? Ontdek tijdens een ‘duurzame inzetbaarheids’ pensioenreis hoe je
dit kunt checken.

Ga mee op reis en klik hier

Ontvang alle post van het pensioenfonds
digitaal
Post van het pensioenfonds digitaal ontvangen, dat kan. Je hebt dan alle post van
het fonds in je eigen ‘mijn-omgeving’ op de SPF-website. Deze omgeving is op
basis van je DigiD te bereiken. Alle informatie staat in je digitale brievenbus op de
website van SPF. Dus hoef je nooit meer te zoeken in klappers of schoenendozen
naar die brief van vorig jaar.
Iedere keer als er post voor je is, krijg je een e-mail die je erop attendeert dat er post
voor jou is geplaatst in ‘Mijn SPF pensioen’. Dat is de (beveiligde) plaats op de
website van SPF waar je al jouw pensioendocumenten vindt. Lees hier hoe je je
kunt aanmelden

Lees hier verder

Login Mijn SPF pensioen

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Stichting Pensioenfonds SABIC. Indien je
in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af te melden.

