ExxonMobil OFP

Hoe is uw pensioen geregeld?

Welkom bij ExxonMobil OFP Via je werkgever bouw je pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.
Dit is belangrijk voor later maar ook voor nu bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw
pensioen. Die vind je wel op jouw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk
verantwoord beleggen, lees je op onze website.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Laag 1 ligt nu voor je. Je leest hier in het kort de belangrijkste informatie over jouw pensioenregeling. In laag 2 vind je
meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. Je kunt laag 2
en 3 vinden op www.exxonmobilofp.com.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen

Pensioenreglement

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Meer weten over de pensioenregeling van ExxonMobil OFP?
Kijk dan in laag 2 en 3.

Partnerpensioen en wezenpensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je overlijdt, krijgen je partner en eventuele kinderen een

Als je volledig arbeidsongeschikt raakt blijf je pensioen

uitkering. Dit noemen we partnerpensioen en wezenpensioen.

opbouwen. Daarnaast kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?
Geen pensioenopbouw boven € 107.593

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 107.593.

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan is er geen arbeidsgeschiktheidspensioen bij ExxonMobil OFP voor je geregeld.

Hoe bouw je pensioen op?
Drie pijlers

Middelloon

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

Je bouwt pensioen op via een middelloonregeling. Je bouwt

A: AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in

ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Als je

Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl lees je meer

met pensioen gaat tellen we alle stukjes pensioen bij elkaar

over de AOW.

op. De hoogte van je uiteindelijke pensioen is gebaseerd op

B: Pensioen bij Pensioenfonds ExxonMobil OFP: Je bouwt
dit pensioen op via je werkgever ExxonMobil. Over dit

je gemiddelde salaris (middelloon) tijdens je loopbaan bij
ExxonMobil.

pensioen gaat deze Pensioen1-2-3 ook.
C: Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of
banksparen.

Je werkgever betaalt de kosten van je
pensioen

Opbouw

ExxonMobil betaalt de gehele pensioenpremie. Je bent zelf dus

pensioengevend salaris minus de franchise.

geen premie verschuldigd.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl
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Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je

Welke keuzes heb je zelf?
Waardeoverdracht
Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioen-

Ouderdomspensioen inwisselen voor
partnerpensioen. Of andersom

regeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt

Als je met pensioen gaat, kun je een deel van je ouderdoms-

opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds.

pensioen uitruilen voor partnerpensioen. Andersom kan ook.

Pensioenvergelijker

Eerder met pensioen

Wil je jouw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de

Je kunt eerder met pensioen gaan dan de standaardleeftijd van

pensioenvergelijker.

68 jaar. Je pensioen wordt hierdoor wel lager.

Deeltijdpensioen

Een variabele pensioenuitkering

Je kunt kiezen om alvast voor een deel met pensioen te gaan

Je kunt kiezen voor een variabele pensioenuitkering: de eerste

en ook voor een deel te blijven werken. Je laat een deel van je

jaren een wat hoger pensioen, en de jaren daarna een lager

pensioen alvast in gaan en je krijgt voor het deel dat je werkt

pensioen.

je salaris.

Hoe zeker is je pensioen?
Uitkeringszekerheid

Tekorten

De Toegetreden ondernemingen stellen alles in het werk om

Mocht het pensioenfonds onverhoopt niet genoeg geld

er voor zorg te dragen dat je pensioenbedrag maandelijk

hebben om alle pensioenen te betalen, stort de werkgever

wordt uitgekeerd.

extra geld.

Indexatie
Geld wordt door inflatie minder waard vanwege prijsstijgingen. ExxonMobil OFP probeert het pensioen daarom elk jaar te verhogen
zodat het pensioen meegroeit met de stijging van de lonen en/of de prijzen. Dat noemen we indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen
als ExxonMobil extra geld geeft.

Welke kosten maken wij?
Kosten
ExxonMobil OFP maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. We zijn transparant over deze kosten en kijken kritisch naar het geld
dat we uitgeven.

Wanneer moet je in actie komen?
Een nieuwe baan

Meer of minder werken

Als je van baan wisselt, kun je kiezen om het pensioen dat je

Als je meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen

via je vorige werkgever hebt opgebouwd, over te dragen naar

voor je pensioen.

je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Als je arbeidsongeschikt raakt

Werkloos

Als je arbeidsongeschikt raakt, kun je een arbeidsongeschikt-

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het

heidspensioen krijgen. Je blijft pensioen opbouwen, maar je

pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

betaalt hier geen premie meer voor.

Nieuwe relatie

Uit elkaar

Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat

Als je uit elkaar gaat, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen.

of gaat samenwonen.

Wil je dat het pensioenfonds de betaling aan je ex-partner
regelt? Meld je scheiding dan binnen 2 jaar bij ons.

Met verlof
Als je met onbetaald verlof gaat bouw je geen pensioen op.

NL

Verhuizen naar het buitenland
Als je naar het buitenland verhuist moet je je nieuwe adres

Mijnpensioenoverzicht.nl

Vragen?

Houd je pensioen in de gaten. Check elk jaar of je op koers

Heb je vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact

bent met je pensioen!

met ons op.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van
Pensioen 1-2-3 op https://www.exxonmobilofp.com
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doorgeven aan het pensioenfonds.

