Mijn pensioen in vier stappen
Werkt u bij TOTAL Nederland, TOTAL Gestion Internationale, Zeeland Refinery, Mafina, Combined Refuelling Service
of Total Lubricants plant Beverwijk, dan bouwt u pensioen op bij Total Pensioenfonds Nederland (TPN). Hier leest u
wat u moet weten over uw pensioen. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u kunt doen voor uw oude dag.

Bekijk hoe uw inkomen eruit ziet als u met pensioen gaat
Pensioen in Nederland bestaat uit drie delen, ook wel 'pijlers' genoemd:




Pijler 1: AOW, kijk voor meer informatie op www.svb.nl
Pijler 2: Het pensioen dat u bij TPN en eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd
Pijler 3: Inkomensvoorzieningen die u eventueel zelf hebt getroffen, bijvoorbeeld via een lijfrente

Wilt u weten wat er voor u is geregeld?
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In het Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze
pensioenregeling. Wat u zelf kunt kiezen en wanneer u in actie
moet komen. Belangrijke informatie dus!

Denk na over wat u later nodig hebt
Tijdens uw leven gebeuren dingen die invloed kunnen hebben op uw pensioen. Van baan veranderen,
samenwonen, uit elkaar gaan, verhuizen naar het buitenland en overlijden. Daarom is het goed om af en toe
eens stil te staan bij uw pensioen. Op onze website staan alle gebeurtenissen overzichtelijk op een rij. De
grote vraag is: hoeveel pensioen hebt u eigenlijk nodig? Uw wensen zijn straks misschien anders dan nu. Ook
verandert vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd uw belastingsituatie.
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Bepaal of u genoeg pensioen opbouwt
Wanneer u stap 1 en stap 2 met elkaar vergelijkt, ziet u of u voldoende pensioen
opbouwt. Als dat niet zo is, dan kunt u maatregelen treffen. Daarnaast biedt onze
pensioenregeling mogelijkheden om uw pensioen af te stemmen op uw wensen.
Eerder of later met pensioen. Of gedeeltelijk met pensioen. Bespreek dit eerst ook
met uw werkgever.
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Bekijk uw situatie regelmatig en vraag om uitleg
Zet tenminste één keer per jaar alles op een rij en kijk of uw pensioen nog steeds aansluit op uw situatie en uw
wensen. Wilt u meer informatie over uw pensioen?






Kijk op total-pensioenfonds.nl
Kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw AOW en uw opgebouwde pensioen
Maak een afspraak voor onze spreekuren met een pensioendeskundige
Bel ons met vragen op 040 26 53 862. U bereikt ons op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur

Kies voor digitaal
Ontvangt u graag informatie over uw pensioen en uw pensioenfonds digitaal? Schrijf u dan in voor
onze digitale Pensioenkrant. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over uw pensioen.
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