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

Nieuwsbrief maart 2021
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Pensioenen niet verhoogd
SPF verlaagt in 2021 de pensioenen niet. Helaas worden de pensioenen
ook niet verhoogd met de stijging van de lonen of de prijzen, de
zogenoemde toeslagverlening of indexatie.
Helaas geen verhoging
SPF streeft ernaar om je pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten
groeien met de prijs- of loonstijging. Bij de jaarlijkse besluitvorming om een
verhoging door te voeren, spelen de financiële positie van het fonds en de
wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. De financiële positie
van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad.

Lees hier verder

Check je pensioen
Waarom het goed is om dat nu te doen
De pensioenplanner is geüpdatet met de nieuwe cijfers van 2021. Je hoeft
dus niet te wachten op je jaarlijks overzicht (UPO) om de APK van je
pensioen te doen.
Check je pensioen:
1. Ga naar de pensioenplanner in ‘Mijn SPF Pensioen’
2. Breng je inkomsten in kaart.
3. Ga naar de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud en bepaal je
uitgaven.
4. Je weet nu of je pensioen fit genoeg is om te doen wat je wilt doen.
Klik hier en ga rechtstreeks naar je eigen ‘Mijn SPF Pensioen’.
Klik hier en ga rechtstreeks naar de ‘Pensioenschijf-van-vijf’.
Wil je een meer uitgebreidere instructie? Maak dan een Pensioenreis.

Lees hier verder

Van de bestuurstafel
In de afgelopen periode waren er wisselingen en herbenoemingen in het
bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht waarover wij
jullie willen informeren.

Lees hier verder

Wat vind je van ons pensioenfonds? Laat
het weten!
Pensioenfonds SABIC (SPF) houdt iedere twee jaar een
tevredenheidsonderzoek. Vanaf dit jaar krijgen de gepensioneerden ook
een uitnodiging. Jouw mening is belangrijk voor SPF. Laat weten wat goed
gaat en wat er beter kan. Met jouw feedback kan de dienstverlening verder
verbeterd worden. Help je mee door het onderzoek in te vullen?
Hoe doe je mee?
Rond 12 april ontvang je een mail van ons onderzoeksbureau, MWM2 met
een persoonlijke link naar de vragenlijst. Gepensioneerden waarvan we
geen e-mailadres hebben, krijgen een brief. Wij vragen hen wel om, voor
toekomstige onderzoeken, hun e-mailadres via 'Mijn SPF Pensioen' door te
geven. Dat maakt het dan makkelijker.
Het invullen van het onderzoek duurt ongeveer 6 à 8 minuten. Je kunt
meedoen tot en met 9 mei 2021. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk
en anoniem behandeld.
Informatie over de resultaten
Later dit jaar informeert SPF je over de resultaten van het onderzoek.
Alvast veel dank voor je medewerking!

Luister naar je collega’s! Doen zo’n
Pensioengesprek!
In het tweede kwartaal houden we weer de pensioengesprekken 40-, 50- en
60 jaar die SABIC via SPF aanbiedt. Door de coronamaatregelen ook dit
jaar weer niet op locatie maar via Microsoft Teams. De werkgever SABIC
maakt het mogelijk om via het netwerk van SABIC aan een Teams afspraak
deel te nemen.

Lees hier verder

Pensioenakkoord: laatste ontwikkelingen
Het pensioenakkoord geeft de hoofdlijnen en contouren aan van ons
toekomstig pensioen in Nederland. De details van het akkoord worden nu
verder uitgewerkt. SPF volgt de ontwikkelingen rondom de uitwerking van
het akkoord natuurlijk op de voet omdat dit invloed heeft op alle deelnemers
van SPF.

Lees hier verder

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.

