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

Nieuwsbrief maart 2019
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Toeslagverlening 2019
Onlangs besloot het bestuur van SPF om de ingegane pensioenen en de
opgebouwde pensioenaanspraken in 2019 gedeeltelijk te verhogen, de
zogenoemde toeslagverlening of indexatie. De pensioenaanspraken zijn
de tot 1 januari 2019 opgebouwde pensioenen van de huidige en de
voormalige medewerkers die nog niet met pensioen zijn.
De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van voormalige
medewerkers worden met 0,41% verhoogd. De opgebouwde pensioenen
van huidige medewerkers worden met 0,36% verhoogd.
De pensioenen die SPF nu uitkeert, verhogen we met een nabetaling over
de maanden vanaf januari. De opgebouwde pensioenen verhogen we per
1 januari en de gewijzigde bedragen zijn in het volgend UPO (Uniform
Pensioenoverzicht) te zien.
Klik op de groene button voor meer informatie over deze indexatie. Alle
deelnemers ontvangen hierover ook een brief.

Lees hier verder over de indexatie

Wijzigingen in de regeling vanaf 1 januari
2019
Pensioenrekenleeftijd verhoogd naar 68 jaar
Bouw jij nog pensioen op bij SPF of is jouw opgebouwde pensioen bij
SPF nog niet ingegaan? Dan baseert het pensioenfonds jouw
pensioenopbouw voortaan op een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar. Op
verzoek van de sociale partners is de pensioenrekenleeftijd vanaf 1
januari namelijk verhoogd naar 68 jaar. Eerder met pensioen gaan, blijft
gewoon mogelijk. Het percentage dat jij jaarlijks aan pensioen opbouwt,
stijgt hierdoor van 1,738% naar 1,875%. Dankzij deze verhoging bouw jij
binnen de fiscale mogelijkheden het hoogst mogelijke pensioen op. Klik
op de groene button en lees meer over de wijzigingen per 1 januari. Wil je
snel meer weten over de SPF-pensioenregeling?
Klik dan hier voor het filmpje

Wijzigingen per 1 januari

Pensioengesprek met 40 jaar?
Een pensioengesprek als ik pas 40 ben? Zijn ze bij SPF gek geworden?
Nee, integendeel. Met nadenken over je pensioen kun je niet vroeg
genoeg beginnen. Hoe jonger je bent, hoe meer tijd je hebt om er wat aan
te doen. Je krijgt in het gesprek toegelicht hoe je je eigen pensioensituatie
in kaart brengt. Tijdens het gesprek krijg je antwoord op de vragen:
Hoeveel pensioen kan ik verwachten en is dit genoeg? Alle medewerkers
die dit gesprek al hebben gehad, zijn zéér enthousiast over het gesprek en
zeggen dat ze nu veel meer begrijpen van hun pensioen bij SPF.
Gemiddeld worden de gesprekken gewaardeerd met een 9,5. En ja, ook
door de 40-jarigen.

Lees hier verder

Binnenkort weer de jaarlijkse
deelnemersbijeenkomsten van SPF
SPF organiseert ook dit voorjaar weer deelnemersbijeenkomsten, waar
het de deelnemers informeert over de pensioenen bij SPF. Dat gebeurt in
de maanden april en mei. Vorig jaar zijn deze bijeenkomsten door de
deelnemers als ‘zeer goed’ gewaardeerd. Dus, mis ze niet! Zowel in
Limburg als in Bergen op Zoom zullen deze bijeenkomsten op de
volgende dagen en tijdstippen gehouden worden voor actieve
deelnemers, slapers en gepensioneerden:

Klik hier voor de data

Pensioen en echtscheiding
Pensioen is een moeilijk onderwerp. Pensioen én echtscheiding is nog
moeilijker. Bij een scheiding komen er op de voormalige partners veel
zaken af die geregeld moeten worden. Ook rondom pensioen moet dan
het een en ander gebeuren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het pensioen
dat is opgebouwd?
Uit onderzoek blijkt dat scheidingsprofessionals onvoldoende kennis
hebben van pensioen en echtscheiding. Gevolg is dat pensioen
onvoldoende aandacht krijgt bij de scheiding.
Deelnemers waarvan SPF hoort dat ze zijn gescheiden, ontvangen van het
fonds informatie over de mogelijkheden. Op de website van het fonds
staat een pensioendialoog waarmee de deelnemer die gaat scheiden of
is gescheiden, ziet wat dit betekent en welke actie er nodig is.
Meer weten?

Klik hier om de dialoog te starten

Uitnodiging voor deelnemersonderzoek
SPF houdt periodiek een onderzoek onder haar deelnemers. Als je nog bij
SABIC werkt, krijg je binnenkort via mail een uitnodiging om deel te nemen
aan een online deelnemersonderzoek van het fonds. Bouw je op dit
moment pensioen op bij SPF en wil je deelnemen aan het onderzoek, dan
stellen we je bijdrage zeer op prijs. De resultaten van dit onderzoek
worden gebruikt om de pensioencommunicatie van SPF verder te
verbeteren. Houd je mail in de gaten!

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.

