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Nieuwsbrief
Ben jij pensioenbewust?
Die vraag staat centraal tijdens de Pensioen3daagse die van
6 t/m 8 oktober plaatsvindt in Nederland.
Ook Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) doet daaraan mee.

Daarom stellen we jou de volgende vragen:

Weet
je

wat je krijgt als je met pensioen gaat
hoe zich dat verhoudt met je huidige
salaris
of dat voldoende is
hoe je dat kunt aanpassen

?

Als je dat allemaal weet, dan ben je pensioenbewust.
Daar zijn we als pensioenfonds blij mee.
Máár, moet je een of meer vragen met ‘nee’ beantwoorden? In dat
geval heeft PDN een hulpmiddel voor je ter beschikking.
Hiermee kun je al een antwoord vinden op de eerste twee vragen.

’Mijn pensioen’ met daarin opgenomen de
pensioenplanner
Een op de drie medewerkers van DSM maakte tot nu toe gebruik
van ‘Mijn pensioen’ en de pensioenplanner. Jij ook?
Zo niet, dan ontvang je voor de Pensioen3daagse opnieuw je
inlogcode en een nieuw wachtwoord van PDN.
Zo ja, dan is de vraag hoelang het alweer geleden is dat je de
pensioenplanner gebruikte.
Hoe dan ook.
Om (opnieuw) inloggen extra te stimuleren, verloten we
gedurende de Pensioen3daagse vier cadeaubonnen van elk 25
euro onder alle deelnemers van PDN die tijdens de
Pensioen3daagse gebruik maken van ‘Mijn pensioen’.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Doe jij ook mee?

Contact
Bij vragen over je
pensioen kun je terecht
op de website:
www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension
Desk: tel. 045 - 5788100
of e-mail:
info.PDN@dsm.com

Hoe kun je inloggen in de
pensioenplanner?
Ga naar de website van PDN (www.PDNpensioen.nl). Kies op de
homepage voor ‘Werknemer’ en kies vervolgens op die pagina
(linkerkant) voor ‘Ga naar mijn pensioen’. Je komt dan terecht op
het inlogscherm van ‘Mijn pensioen’. Vul hier je inlogcode en je
wachtwoord in. Klik hier als je rechtstreeks naar het inlogscherm
wilt gaan.

Wat kun je met de pensioenplanner?
Om dat aan de weet te komen, kun je het beste terecht op de
website van PDN. Daarop staan introductiefilmpjes over ‘Mijn
pensioen’. Kies op de homepage voor ‘Werknemer’ en kies
vervolgens op die pagina (rechterkant onderaan) voor
‘Introductiefilmpje’. In het eerste filmpje wordt uitgelegd hoe je
kunt inloggen in ‘Mijn pensioen’. In het tweede filmpje komen de
mogelijkheden die de pensioenplanner biedt aan de orde. Klik
hier als je de filmpjes op de website wilt bekijken.

Krijg je voldoende pensioen?
Digitale nieuwsbrief PDN
Enkele keren per jaar
verschijnt de digitale nieuwsbrief van PDN. De nieuwsbrief
geeft informatie over de PDNpensioenen, over PDN zelf of
over andere zaken uit
pensioenland die het weten
waard zijn. Een abonnement
op de nieuwsbrief is gratis.
Abonneren kan via de website
van PDN. Klik hier om je te
abonneren.

De pensioenplanner geeft antwoord op de vragen zoals wat je
krijgt als je met pensioen gaat en hoe zich dat verhoudt met je
huidige salaris. De vraag of je pensioen voldoende is, kun je
alleen zelf beantwoorden. Voor de een is 40% misschien wel
genoeg en voor de andere is 90% te weinig. Het hangt af van je
eigen situatie. Heb je nog thuiswonende kinderen als je met
pensioen gaat? Is de hypotheek wel of niet afbetaald? Ga je na je
pensionering achter de geraniums zitten of een wereldreis
maken? Allemaal zaken die je erbij moet betrekken als je wilt
weten of je pensioen toereikend is. En stel dat je constateert dat
je pensioen straks onvoldoende is? Wat dan? Wat kun je daaraan
doen? Je kunt natuurlijk gokken op een erfenis of een prijs in de
Staatsloterij. Meer zekerheid heb je als je geld opzij zet voor later.
Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan Vrijwillig
PensioenSparen (VPS) bij PDN, maar ook een lijfrente afsluiten
bij een bank of verzekeraar is mogelijk. Meer informatie over VPS
van PDN vind je in een brochure op de website van PDN (onder
‘Werknemer’ / ‘Keuzes rond pensioen’ / Vrijwillig Pensioensparen
(VPS) / rechter kolom). Klik hier om naar de brochure te gaan.
Door van tijd tot tijd een beetje aandacht aan je pensioen te
besteden, kun je uiteindelijk zeggen:

Ja, ook ik ben pensioenbewust !
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