Bijna met pensioen
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). Gaat u bijna
met pensioen? Dan is het belangrijk om te kijken hoe uw pensioen ervoor staat. En welke keuzes u hebt.

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
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Weet u wanneer u uw AOW ontvangt? Bereken uw AOW-leeftijd.

Bekijk uw mogelijkheden voordat u met pensioen gaat





Eerder met pensioen: Bij TPN is 67 jaar de standaard pensioenleeftijd. U kunt
op z’n vroegst op uw 57e met pensioen.
Met deeltijdpensioen: U kunt gedeeltelijk met pensioen en in deeltijd werken.
Let op! Uw (partner-)pensioen is lager als u eerder met pensioen gaat!
Eerst minder en daarna meer pensioen of andersom: Wanneer u in de eerste
jaren meer geld nodig hebt dan daarna. Bijvoorbeeld tot u uw AOW ontvangt.
Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen: U ontvangt dan zelf
een hoger pensioen. Hebt u een (ex-)partner? Dan moet hij/zij hier wel mee
instemmen. Lees meer over de mogelijkheden op de website.
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Uw pensioen aanvragen
Minimaal een maand voordat u met pensioen gaat, ontvangt u een overzicht van ons. Hierin staat hoeveel
pensioen u per maand krijgt. Hebt u een partner? Dan leest u ook hoeveel partnerpensioen uw partner
ontvangt als u overlijdt. Voor het ontvangen van uw pensioen vragen wij u een aantal formulieren in te vullen.
Zo moet u uw bankrekening aan ons opgeven, maar ook een loonbelastingverklaring invullen. Woont u in het
buitenland? Dan moet u een bewijs van leven insturen. De formulieren die u nodig hebt, vindt u op de website.

3

Vraag om uitleg bij uw voorbereiding op uw pensioen
Het pensioenfonds helpt u graag:
 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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