Verdiep je in de verschillende
pensioenkeuzes
Want je pensioenbedrag staat niet vast.
En ook het moment dat je met pensioen
gaat, kan je zelf bepalen. We bieden
pensioen op maat, met veel pensioenkeuzes.
Kies bijvoorbeeld eerst voor meer pensioen
en later voor minder, of ruil het partnerpensioen in voor eigen pensioen. En zo zijn
er nog mee keuzes. Wat voor jou verstandig
is, hangt af van je persoonlijke situatie en je
wensen.

Wat is er mogelijk?
Je bent hopelijk met plezier aan het
werk en je pensioen lijkt misschien
nog ver weg. Toch is het verstandig
om je op tijd te verdiepen in later.
Is het mogelijk om eerder te stoppen
met werken? Wat gebeurt er met je
pensioen als je minder gaat werken?
Kun je straks rondkomen?

Verdiepen
in je
pensioen

We helpen je graag op weg met
een aantal tips. Dan kan je keuzes
maken die passen bij jouw wensen
en mogelijkheden.

Je leest er meer over op
www.pmepensioen.nl/bijnametpensioen

Tip 2
Tip 1

Ga met ons in gesprek over
je pensioen

Tip 3

Heb je vragen? Neem dan contact op
met een consulent van PME voor een
gratis gesprek. Je vind de pensioenconsulent in jouw regio op
www.pmepensioen.nl/pensioenconsulent

Ga in gesprek met anderen
over je pensioen

Krijg inzicht in je pensioen. Kijk op www.pmepensioen.nl/tools
Pensioenchecker app
Jonger dan 55 jaar
Wil je snel inzicht in je pensioen? Dan is deze
app handig voor jou. Bekijk wat je geschat
inkomen vanaf je AOW-leeftijd is.

Pensioenplanner van PME
Ouder dan 55 jaar
Wil je weten wat pensioenkeuzes, zoals eerder of
later stoppen met werken, doen met je pensioen?
Ga dan naar de pensioenplanner in Mijn PME.

Mijn pensioenoverzicht
Heb je meerdere pensioenen? Dan vind je in
dit overzicht je huidige pensioenbedragen, je
geschatte pensioeninkomen op AOW-leeftijd
en het partnerpensioen bij jouw overlijden.

Toekomstverkenner van PME
Met deze tool kun je kijken of je, wanneer je
met pensioen gaat, financieel fit bent qua
inkomsten én uitgaven.

#allepostdigitaal

Wij communiceren het liefst digitaal met je. Digitaal is makkelijker, sneller
en duurzamer. Geef jouw postvoorkeuren door in www.pmepensioen.nl/mijnpme

Verdiepen in pensioen betekent ook in
gesprek gaan over je pensioen. Heb je een
partner? Bespreek dan samen wat jullie
wensen zijn voor je toekomst. Ga in gesprek
met je leidinggevende of de HR-afdeling om
wensen als eerder stoppen of minder werken
te bespreken. Verder weten wij uit ervaring
dat het nuttig kan zijn om vragen te stellen
aan (ex-)collega’s die met dit proces bezig zijn
of al met pensioen zijn.

