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Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens
Naam: A.B. Voorbeeld
Geboren op: 1 januari 1900
Werkgever: Leussink Haaksbergen BV
Klantnummer: 274-0123456789-01

Uw partner
Naam: I. Partner
Geboren op: 2 januari 1900

Uw pensioengegevens
Pensioenfonds: BPFL
Soort pensioenregeling: uitkeringsovereenkomst / bruto pensioenregeling
Leeftijd waarop het pensioen in dit overzicht
is berekend: 68 jaar
Premiepercentage dat uw werkgever betaalt
in 2021: 27,60% over het salaris waarover u pensioen opbouwt
Premie die u betaalt in 2021: zie uw loonstrook
Uw periode salaris dat meetelt voor uw
pensioenregeling: € 2.226,14
Deel van uw periode salaris waarover u geen
pensioen opbouwt: € 1.173,92
Deel van uw periode salaris waarover u
pensioen opbouwt: € 1.052,22
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw van
het deel van uw salaris dat in 2021 meetelt: 1,500%
Percentage dat u werkt in verhouding tot een
volledig dienstverband: 100,00%

Alle bedragen in dit pensioenoverzicht baseert BPFL op de gegevens in dit blok. Uw salarisgegevens in
het UPO zijn gebaseerd op het periode salaris per 1 januari 2021. Hetzelfde geldt voor het percentage dat
u werkt. Uw salaris en het percentage dat u werkt kunnen elke maand wijzigen. Uw toekomstige
pensioenopbouw wordt gebaseerd op het salaris en het aantal gewerkte uren dat uw werkgever iedere
periode doorgeeft. In uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioencijfers kunt u altijd uw meest actuele
pensioengegevens inzien.
Veranderingen in uw persoonlijke situatie zijn van invloed op de hoogte van uw uiteindelijke pensioen.
Gaat u bijvoorbeeld in de toekomst minder werken of stopt u met werken? Dan bouwt u in de toekomst
minder pensioen op.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd?
Tot 1 januari 2021 hebt u bij BPFL pensioen opgebouwd, u krijgt dan:
vanaf 62 jaar tot 65 jaar € 3.352,68 bruto per jaar
vanaf 68 jaar zolang u leeft € 9.536,89 bruto per jaar

Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?
Als u tot 68 jaar blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u bij BPFL aan pensioen verwachten:
vanaf 62 jaar tot 65 jaar € 3.352,68 bruto per jaar
vanaf 68 jaar zolang u leeft € 11.879,38 bruto per jaar

De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Het jaarsalaris op het UPO is het bruto jaarsalaris bij een fulltime 
dienstverband. Ook als je in deeltijd werkt, staat hier het fulltime 
jaarsalaris genoemd. Check of het salaris en het deeltijdpercentage 
kloppen. Op basis hiervan wordt je pensioen berekend. Klopt dit niet? 
Meld je dan bij je werkgever.


