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Wij staan voor u klaar

Persoonlijk videogesprek over uw pensioen
U kunt ons bellen en mailen. Maar er zijn vast ook pensioenzaken die u liever
persoonlijk met onze pensioenexperts bespreekt. Dat kan! Onze pensioenexperts
staan voor u klaar om u te helpen via een persoonlijk, gratis videogesprek. U kunt
een afspraak maken op een moment dat het u uitkomt.

Maak direct een afspraak

Video’s met veelgestelde vragen
Pensioenexperts van de Pensioendesk beantwoorden in acht video’s
veelvoorkomende vragen over pensioen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt met uw
pensioen als u verandert van baan of minder gaat werken. En hoe pensioenopbouw
werkt, wie de premie betaalt en hoe zeker uw pensioen is. Zeker de moeite waard
om te bekijken!

Ga naar de video’s

Onderzoek naar onze reputatie
Wij vinden het belangrijk te weten wat deelnemers, gepensioneerden en werkgevers
van ons vinden, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom hebben
wij in september en oktober 2020 volgens een steekproef een onderzoek gehouden.
We hebben goede verbeterpunten ontvangen waarmee we aan de slag gaan.

Lees meer over het onderzoek

Wijzigingen in de pensioenregeling
Wij hebben u eerder geïnformeerd dat de pensioenopbouw in 2021 omlaag gaat
naar een opbouwpercentage van 1,36%. Dit betekent dat u dit jaar minder pensioen
opbouwt. Niet alleen het opbouwpercentage verandert in 2021. We hebben de
pensioenregeling op een aantal onderdelen verbeterd.

Bekijk de verbeteringen

Vragen over uw pensioen?
Onze pensioenexperts beantwoorden deze graag. Zij zijn bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17:00 uur op telefoonnummer (050) 582 19 24. Of
stuur een e-mail naar: pensioen@beveiligingspensioen.nl. U kunt ook een afspraak
maken voor een persoonlijk videogesprek.

Videogesprek aanvragen
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