mijn aanvullend pensioen

Pensioenfiche als werknemer 2021
Afgedrukt op 06/08/2021

Mijn pensioenplan
Pensioenplan van de sector
Referentie: 2011-0000-0000-0002-1866-2143
Ingericht door Fonds voor bestaanszekerheid

v.d. metaalverwerkende nijverheid -BIS
voor de aanv. pensioenen v.d. arbeiders v.d. metaal-, machine- en elektrische bouw
(ondernemingsnummer 0542.749.741)
Beheerd door PENSIOENFONDS

METAAL OFP (ondernemingsnummer 0892.343.382)

Mijn gegevens
Voornaam Naam (INSZ-nummer: xx.xx.xx-xxx.xx)
Aangesloten sinds: 01/01/2003
Status aansluiting op 01/01/2021: Actieve aangeslotene

Straat Huisnummer
Postcode Plaats
Land

Mijn overzicht
Totale pensioenreserve op 01/01/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen?

Totale overlijdensdekking op 01/01/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel ontvangen mijn begunstigden als ik zou overlijden?

Meer info?
mp

Meer informatie over uw aanvullende pensioenrechten vindt u op mypension.be in het luik "mijn aanvullend
pensioen".
Voor meer informatie over de gebruikte termen in deze pensioenfiche, kan u de online begrippenlijst raadplegen.
Heeft u nog vragen over deze pensioenfiche? Neem dan contact op met PENSIOENFONDS METAAL OFP
(0892.343.382).
Pensioenfonds Metaal OFP (www.pfondsmet.be)
Of
Raadpleeg de details van de contactgegevens verderop in deze fiche.
Vermeld bij de contactname steeds uw rijksregisternummer, de referentie van uw pensioenplan en van de
rekening en/of bezorg een versie van deze pensioenfiche.
Het pensioenreglement beschrijft de kenmerken van het pensioenplan en de rechten en plichten van alle
betrokkenen. U kan dit reglement online raadplegen in de detailfiche op mypension.be of opvragen bij uw
werkgever of pensioeninstelling.
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Referentie rekening: xxx.xx.xxxxxxx
Berekend op: 29/06/2021
Op basis van uw persoonlijke gegevens gekend op: 29/06/2021
Volledig gefinancierd

Pensioenopbouw

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-PLAN-3

Bedragen op basis van werkgeversbijdragen via
vaste bijdrage formule

€ XX.XXX,XX

Pensioenreserve op 01/01/2021

Minimumgarantie: € XX.XXX,XX

Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen?

i Dit is de pensioenreserve die u op 01/01/2021 al heeft opgebouwd in dit pensioenplan. Uw pensioenreserve zal nog verder evolueren tot aan
uw pensioenleeftijd. Meestal wordt dit bedrag ‘verworven reserve’ genoemd.

Verworven prestatie op 01/01/2021

De verworven prestatie kan niet berekend worden.

Hoeveel zal mijn huidige pensioenreserve waard zijn op pensioenleeftijd?
i Dit is de toekomstige waarde van uw aanvullend pensioen op 01/02/2037 als u uw pensioenreserve tot dan in dit plan laat staan. Bij de
berekening van dit bedrag wordt enkel gekeken naar uw pensioenreserve tot 01/01/2021. Er wordt nog geen rekening gehouden met uw
toekomstige pensioenopbouw op basis van uw dienstjaren in de sector na 01/01/2021.

Verwachte prestatie op 01/01/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel zou ik krijgen op pensioenleeftijd als ik tot dan in dienst blijf?
Rendement: 1,75%
i Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op pensioenleeftijd kan krijgen als:
- u actief blijft in de sector tot aan uw pensioen;
- u aangesloten blijft bij dit pensioenplan tot aan uw pensioen ;
- het pensioenplan hetzelfde blijft;
- de bijdrage voor dit plan dezelfde blijft als het afgelopen jaar;
- uw persoonlijke gegevens zoals uw loon of gezinstoestand dezelfde blijven.
Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op pensioenleeftijd effectief zal krijgen. Deze raming is
enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

Bedragen op basis van werkgeversbijdragen via
vaste bijdrage formule met rendementsgarantie

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-PLAN-1

€ XX.XXX,XX

Pensioenreserve op 01/01/2021
Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen?

i Dit is de pensioenreserve die u op 01/01/2021 al heeft opgebouwd in dit pensioenplan. Uw pensioenreserve zal nog verder evolueren tot aan
uw pensioenleeftijd. Meestal wordt dit bedrag ‘verworven reserve’ genoemd.

Verworven prestatie op 01/01/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel zal mijn huidige pensioenreserve waard zijn op pensioenleeftijd?
i Dit is de toekomstige waarde van uw aanvullend pensioen op 01/02/2037 als u uw pensioenreserve tot dan in dit plan laat staan. Bij de
berekening van dit bedrag wordt enkel gekeken naar uw pensioenreserve tot 01/01/2021. Er wordt nog geen rekening gehouden met uw
toekomstige pensioenopbouw op basis van uw dienstjaren in de sector na 01/01/2021.

Verwachte prestatie op 01/01/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel zou ik krijgen op pensioenleeftijd als ik tot dan in dienst blijf?
Rendement: 3,25%
i Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op pensioenleeftijd kan krijgen als:
- u actief blijft in de sector tot aan uw pensioen;
- u aangesloten blijft bij dit pensioenplan tot aan uw pensioen ;
- het pensioenplan hetzelfde blijft;
- de bijdrage voor dit plan dezelfde blijft als het afgelopen jaar;
- uw persoonlijke gegevens zoals uw loon of gezinstoestand dezelfde blijven.
Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op pensioenleeftijd effectief zal krijgen. Deze raming is
enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.
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Referentie rekening: xxx.xx.xxxxxxx
Berekend op: 29/06/2021

Overlijdensdekking

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-DEATH
Op basis van uw persoonlijke gegevens gekend op: 29/06/2021

€ XX.XXX,XX

Overlijdensdekking op 01/01/2021
Hoeveel ontvangen mijn begunstigden als ik zou overlijden?

i Het aanvullend pensioenplan voorziet ook een overlijdensdekking. Uw begunstigden (bijvoorbeeld uw partner of kinderen) krijgen dan een
bedrag uitbetaald als u sterft vóór uw pensioen. Dit is het bedrag dat aan uw begunstigden zou zijn uitbetaald als u op 01/01/2021 zou zijn
overleden.

Bijkomende dekkingen op 01/01/2021
Ontvangen mijn begunstigden een bijkomende tegemoetkoming als ik zou overlijden door een ongeval?

NEEN

i Soms voorziet het pensioenplan ook een aanvullende verzekering tegen het risico ongeval. In dat geval ontvangen uw begunstigden een extra
bedrag als u vóór uw pensioen zou sterven door een ongeval. Hier ziet u of er op 01/01/2021 voor u een aanvullende dekking was voorzien in
dit pensioenplan.
Ontvangen mijn kinderen een bijkomende wezenrente als ik zou overlijden?
i Soms voorziet het pensioenplan ook een aanvulling op uw overlijdensdekking voor uw kinderen. In dat geval krijgen uw kinderen tot een
bepaalde leeftijd een periodieke wezenrente (bijvoorbeeld een maandelijks bedrag) als u sterft vóór uw pensioen. Hier ziet u of er op
01/01/2021 voor u een wezenrente was voorzien in dit pensioenplan.
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Bijkomende contactgegevens
Uw pensioeninstelling
Sociale benaming: PENSIOENFONDS METAAL OFP
KBO nummer: 0892.343.382

Contactpunt:
Helpdesk Pensioenfonds Metaal OFP
Adres: Ravensteingalerij 4/7, 1000 Brussel, België
E-mail: info@pfondsmet.be
Telefoonnummer: +32 25049777

Hyperlink: www.pfondsmet.be
Pensioenfonds Metaal OFP

Belangrijke info
•

De getoonde bedragen zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op 06/08/2021 in de databank voor
aanvullende pensioenen (DB2P).

•

De pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) die uw aanvullend pensioenplan beheert, deelt deze
informatie mee aan DB2P. De pensioeninstellingen baseren zich voor deze mededeling op de informatie (van de
inrichter of van de aangeslotene) die zij op het ogenblik van de berekening ter beschikking hebben.

•

De getoonde informatie geldt op 01/01/2021 en houdt geen rekening met eventuele latere gebeurtenissen. Het
is mogelijk dat de bedragen ondertussen geëvolueerd zijn.

•

De getoonde bedragen zijn bruto bedragen. Als het aanvullend pensioen of de overlijdensdekking wordt
uitgekeerd, worden hiervan belastingen en sociale bijdragen afgehouden.
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Bijlage

Gegevens waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van
de bedragen van 2021
Werkgeversbijdragen:

€ XX.XXX,XX

Solidariteitsbijdragen (tijdelijke werkloosheid/ziekte):

€ XX.XXX,XX

Winstdeelname:

geen
€ XX.XXX,XX

Jaarloon:

Referentie rekening: xxx.xx.xxxxxxx
Berekend op: 02/07/2020

Uw situatie in 2020

Op basis van uw persoonlijke gegevens gekend op: 02/07/2020
Volledig gefinancierd

Bedragen op basis van werkgeversbijdragen via
vaste bijdrage formule

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-PLAN-3

€ XX.XXX,XX

Pensioenreserve op 01/01/2020

Bedragen op basis van werkgeversbijdragen via
vaste bijdrage formule met rendementsgarantie

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-PLAN-1

€ XX.XXX,XX

Pensioenreserve op 01/01/2020
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Pensioenoverzicht 2021
Afgedrukt op 06/08/2021

OPGELET! Dit document is een aanvulling op uw detailfiche. Het document komt tegemoet aan de bijkomende
informatieverplichtingen voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's). Deze bijkomende
informatieverplichtingen zijn opgelegd door de wet van 11 januari 2019 ter omzetting van de Europese richtlijn van 14
december 2016.

Mijn pensioenplan
Pensioenplan van de sector
Referentie: 2011-0000-0000-0002-1866-2143
Ingericht door Fonds voor bestaanszekerheid

v.d. metaalverwerkende nijverheid -BIS
voor de aanv. pensioenen v.d. arbeiders v.d. metaal-, machine- en elektrische bouw
(ondernemingsnummer 0542.749.741)
Beheerd door PENSIOENFONDS
Adres: Ravensteingalerij, 4/7
1000 Brussel
België

METAAL OFP (ondernemingsnummer 0892.343.382)

Mijn gegevens
Voornaam Naam (INSZ-nummer: xx.xx.xx-xxx.xx)
Aangesloten sinds: 01/01/2003
Status aansluiting op 01/01/2021: Actieve aangeslotene
Straat Huisnummer
Postcode Plaats
Land

Pensioenleeftijd in het reglement:
xx jaar (op DD/MM/YYYY)

Mijn pensioenoverzicht in 2020
Pensioenreserve op 01/01/2020

€ XX.XXX,XX

Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen?
i

Dit is de pensioenreserve die u op 01/01/2020 al heeft opgebouwd in dit pensioenplan. Uw pensioenreserve zal nog
verder evolueren tot aan uw pensioenleeftijd. Meestal wordt dit bedrag ‘verworven reserve’ genoemd.
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Details pensioenopbouw
Betaalde bijdragen
tijdens het afgelopen jaar
Werkgeversbijdragen:

Referentie rekening: xxx.xx.xxxxxxx
Berekend op: 29/06/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel heeft mijn werkgever in 2020 betaald voor de opbouw van mijn aanvullend pensioen? Dit
zijn brutobedragen.

Mijn pensioenoverzicht in 2021
Pensioenreserve op 01/01/2021

€ XX.XXX,XX

Hoeveel is er al gespaard voor mijn aanvullend pensioen?
i

Dit is de pensioenreserve die u op 01/01/2021 al heeft opgebouwd in dit pensioenplan. Uw pensioenreserve zal nog
verder evolueren tot aan uw pensioenleeftijd. Meestal wordt dit bedrag ‘verworven reserve’ genoemd.
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Geprojecteerde prestaties
Mijn geprojecteerde prestaties
op pensioenleeftijd

Referentie rekening: xxx.xx.xxxxxxx
Berekend op: 29/06/2021
Op basis van uw persoonlijke gegevens gekend op: 29/06/2021

Hoeveel zou ik krijgen op pensioenleeftijd als ik tot dan in dienst blijf?
Bedragen op basis van werkgeversbijdragen via
vaste bijdrage formule

Meest realistisch scenario

Ongunstig scenario

(Rendement = 1,75%)
-

(Rendement = 1,75%)
-

(BRUTO éénmalig kapitaal)

(BRUTO éénmalig kapitaal)

€ XX.XXX,XX

i

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-PLAN-3
Op basis van uw persoonlijke gegevens gekend op: 29/06/2021

€ XX.XXX,XX

Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op pensioenleeftijd kan krijgen als:
- u actief blijft in de sector tot aan uw pensioen;
- u aangesloten blijft bij dit pensioenplan tot aan uw pensioen;
- het pensioenplan hetzelfde blijft;
- uw persoonlijke gegevens en de parameters van het aanvullend pensioen dezelfde blijven.
Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op pensioenleeftijd effectief zal
krijgen. Deze raming is enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

Bedragen op basis van werkgeversbijdragen via
vaste bijdrage formule met rendementsgarantie

Meest realistisch scenario

Ongunstig scenario

(Rendement = 3,25%)
-

(Rendement = 3,25%)
-

(BRUTO éénmalig kapitaal)

(BRUTO éénmalig kapitaal)

€ XX.XXX,XX

i

Referentie luik rekening: xxx.xx.xxxxxxx-PLAN-1
Op basis van uw persoonlijke gegevens gekend op: 29/06/2021

€ XX.XXX,XX

Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op pensioenleeftijd kan krijgen als:
- u actief blijft in de sector tot aan uw pensioen;
- u aangesloten blijft bij dit pensioenplan tot aan uw pensioen;
- het pensioenplan hetzelfde blijft;
- uw persoonlijke gegevens en de parameters van het aanvullend pensioen dezelfde blijven.
Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op pensioenleeftijd effectief zal
krijgen. Deze raming is enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.
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Bijkomende informatie?

•

Betreffende de garanties die van toepassing zijn voor uw pensioenregeling: raadpleeg uw
pensioenreglement.

•

Betreffende de jaarrekening en -verslagen, alsook de in de verklaring inzake beleggingsbeginselen
vermelde informatie: beschikbaar op eenvoudig verzoek bij PENSIOENFONDS METAAL OFP.

•

Betreffende de hoogte van uw prestaties in geval van beëindiging van de dienstbetrekking: u wordt
geïnformeerd als u het plan verlaat.
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