ine raadplegen?

Uw pensioen onl

Surf snel naar

www.mypension.be
Hoeveel pensioen zult u ontvangen?
Dankzij uw werkgever geniet u van een groepsverzekering waardoor u een aanvullend pensioen opbouwt bovenop
uw wettelijke pensioen. Hiervoor koos uw werkgever voor P&V Verzekeringen, een solide verzekeringspartner.
Samen maken we u wegwijs in de pensioenmaterie.
Als u met pensioen gaat, vormt uw groepsverzekering bij P&V Verzekeringen slechts een stuk van de puzzel. Hoeveel
zal uw wettelijk pensioen bedragen? En hebt u nog andere aanvullende pensioenvoordelen opgebouwd via een
groepsverzekering of een pensioenfonds bij één of meerdere ex-werkgevers?
Op mypension.be vindt u al uw persoonlijke pensioengegevens terug. Zo krijgt u in een oogopslag een
totaalbeeld van uw persoonlijke situatie.

Raadpleeg online uw persoonlijk pensioendossier via mypension.be

Op mypension.be worden al uw loopbaangegevens bijeengebracht op een ‘individuele rekening’. Zo krijgt u
een globaal overzicht van uw individuele situatie op het vlak van uw wettelijk en aanvullend pensioen.
U kunt er de gegevens en bedragen van uw aanvullend(e) pensioen(en) raadplegen
• per professioneel statuut



werknemer, zelfstandige, ambtenaar

• per pensioeninstelling
• per type contract		

groepsverzekering, sectorplan, ...

U kunt er ook uw pensioenloopbaangegevens raadplegen, zien wanneer u met wettelijk pensioen kan
gaan en in een latere fase het bedrag van het wettelijk pensioen simuleren op basis van die
pensioenloopbaangegevens.

 Op mypension.be wordt uw aanvullend pensioen net zoals uw wettelijk pensioen altijd op datum
van 1 januari getoond.
 Daarom zal de pensioenfiche die u elk jaar van P&V ontvangt enkel nog de berekening per 1 januari
tonen, ook al is dit niet de vervaldag van het contract. Zo zijn de gegevens op de pensioenfiche altijd
gelijk aan de gegevens op mypension.be. Dit document ontvangt u via uw werkgever.

www.mypension.be

Beveiligde toegang tot mypension.be
Uw pensioengegevens zijn persoonlijk: enkel u kunt ze raadplegen. U krijgt toegang tot uw
beveiligde gegevens door u op de homepage rechtsboven aan te melden met uw elektronische
identiteitskaart (eID). Op de website wordt u door de verschillende stappen geloodst.

Meer informatie?
Voor vragen over uw groepsverzekering kunt u terecht bij de personeelsdienst van uw werkgever.
- FPD).
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Hebt u vragen rond uw wettelijk pensioen? Contacteer dan de Federale Pensioendienst (
Meer informatie vindt u op www.sfpd.fgov.be/nl.

