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Uniform overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen [naam uitkeringsgerechtigde] <2017>
Stand per: <01-01-2017>
[naam WGA Hiaat/Aanvulling/Excedent]

Uw persoonlijke gegevens
Naam
[naam uitkeringsgerechtigde]
Geboren op
[datum]
Burgerservicenummer [nummer]
Uw verzekeringsgegevens
Uitvoerder
[naam pensioenuitvoerder]
Soort verzekering
Collectieve WIA-verzekering
(Ex-)Werkgever
[naam (ex)werkgever]

Welke uitkering ontvangt u?

Wat krijgt u?
<WIA-Excedent
U krijgt sinds <datum> <maximaal xx jaar en> uiterlijk tot <>€ <bedrag> bruto per jaar.>
<WIA-Aanvulling
U krijgt sinds <datum> <maximaal xx jaar en> uiterlijk tot <> € <bedrag> bruto per jaar.>
<WGA-Hiaat
U krijgt sinds <datum> <maximaal xx jaar en> uiterlijk tot <> € <bedrag> bruto per jaar.>

Let op
Informeer bij uw (ex-)werkgever naar uw verzekerde eindleeftijd. Houdt de wettelijke
WIA-uitkering verband met ziekte vóór 1 januari 2014? Dan is de verzekerde eindleeftijd
over het algemeen maximaal 65 jaar. Uw uitkering stopt daardoor misschien eerder dan
uw persoonlijke AOW-leeftijd.
Valt uw eerste ziektedag op of na 1 januari 2014 en hanteert het UWV geen verkorte
wachttijd vanwege eerdere ziekte vóór 1 januari 2014? Dan is de verzekerde eindleeftijd
maximaal de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar).
De AOW leeftijd stijgt verder. Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid stopt uiterlijk op uw
67e jaar, ook als uw persoonlijke AOW-leeftijd inmiddels hoger is. Daarom is het
belangrijk dat u zelf nagaat wat het voor u betekent als de AOW-leeftijd stijgt. Raadpleeg
bijvoorbeeld www.mijnpensioenoverzicht.nl wanneer uw ouderdomspensioen ingaat.

Voettekst blad 1: Benieuwd naar uw andere pensioenafspraken? Kijk op
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Voettekst blad 2: Wilt u meer weten over uw <productnaam> kijk dan op <url pensioenuitvoerder>

Hoe zeker is uw uitkering?

De hoogte van uw uitkering staat niet vast
De hoogte van uw uitkering staat niet vast. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van
de mate van hoeveel u nog wel kunt werken en u daarmee verdient. Als dit verandert kan
uw uitkering lager of hoger worden.
De uitkering wordt elk jaar verhoogd (geïndexeerd) met <x%><index>. Hieronder ziet u
wat de afgelopen drie jaar de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten was.
Zo kunt u vaststellen in hoeverre de uitkering waardevast was.><De hoogte van de
uitkering blijft elk jaar gelijk. Maar het leven wordt vaak duurder. De koopkracht van de
uitkering wordt dan minder. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de
gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen drie jaar.>
Jaar
2015
2014
2013

Prijsstijging
<X%>
<X%>
<X%>

Stijging pensioen
<x%>
<x%>
<x%>

<Hier neemt u een concluderende tekst op die de informatie in bovenstaande tabel
duidt plus een toekomstverwachting.>

Meer weten?

Neemt u via uw werkgever ook deel in een pensioenregeling met een uitkering bij
uw pensionering en/ of een uitkering aan uw eventuele partner en/ of kinderen
als u overlijdt? Dan ontvangt u hiervan een apart overzicht van het pensioenfonds
of de verzekeraar. U kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor
informatie over uw andere pensioenregelingen en uw AOW.

Bel ons als u vragen heeft: <telnummer>. E-mailen mag natuurlijk ook: <emailadres>
Wij helpen u graag. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Op <url website merk/WIA-verzekeringen> kunt u ook terecht voor meer informatie.
Wilt u een wijziging doorgeven?
Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Voettekst blad 1: Benieuwd naar uw andere pensioenafspraken? Kijk op
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Voettekst blad 2: Wilt u meer weten over uw <productnaam> kijk dan op <url pensioenuitvoerder>

