MKB GarantiePlusPensioen
Pensioenopbouw
Beschikbare premieregeling met gegarandeerd rendement en winstdeling
Beschikbare premie
– Netto staffel 2 op basis van 1,5%, 2%, 3% of 4% (keuze)
– Percentage van netto staffel 2 (keuze)
– Percentage van de pensioengrondslag (keuze)
– Toetredingsleeftijd 18-21 jaar (keuze)
Franchise
– Gehuwd, ongehuwd, maximum jaarloon ZW, een bedrag naar keuze
Eigen bijdrage (optioneel)
– Percentage van de pensioengrondslag of van de beschikbare premie
Vrijwillig bijsparen (optioneel)
– Percentage van de pensioengrondslag (keuze)
– Per maand of per jaar (keuze)
– Vrijstelling premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid niet meeverzekerd
Kapitaal bij leven
– Met de beschikbare premie en vrijwillige bijspaarpremie wordt een kapitaal bij leven op de pensioenrichtleeftijd
opgebouwd. Rekenrente 1,5%. Op de pensioendatum komt het opgebouwde kapitaal beschikbaar voor de aankoop van pensioenuitkeringen.
Maatschappijwinstdeling
– De te verdelen winst voor ons pensioenproduct gebruiken wij om het verzekerde kapitaal bij leven voor de
(ex-)werknemers te verhogen.

Risicodekkingen
Salaris-/diensttijdregeling met gegarandeerde uitkeringen
Partnerpensioen vóór de pensioendatum
– Gegarandeerde uitkeringen
– Levenslang
– Eindloon of middelloon (keuze)
– Bepaald of onbepaald partnersysteem (keuze)
Wezenpensioen
– Gegarandeerde uitkeringen
– Tot maximaal 21, of 27 jaar zolang studerend
– Eindloon of middelloon (keuze)
– Verdubbeling volle wezen
– Onbepaald wezensysteem
Anw-hiaatpensioen (optioneel)
– Gegarandeerde uitkeringen
– Uitkeringen tot de 68-jarige leeftijd van de partner
– Maximaal de wettelijke ANW-uitkering (keuze)
Toeslag (optioneel)
– Toeslag ingegaan pensioen 1%, 2% of 3% (keuze)

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A.
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Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
WIA volgend
Staffel volgend
6 klassen systeem

OG PensioenPortaal en Pensioendesk
Internetportaal met inlog en autorisaties voor Pensioenadviseur, Werkgever en Werknemer
Inzien en downloaden van pensioendocumenten en correspondentie
Berekeningstools bijsparen en eerder met pensioen
Directe verwerking van mutaties als:
– Salariswijziging
– Onbetaald verlof
– Opvoeren partner
– Postadres wijzigen
– Wijzigen bijspaarpercentage
– Ontslag
– Overlijden partner
– Wijzigen parttimepercentage
Persoonlijke ondersteuning door onze Pensioendesk
– E-mail: pensioendesk@ogmail.nl
– Telefoon: 070 - 3 421 421

Garantie en kosten
Garantieperiode
– 3 jaar met stilzwijgende verlenging
– Grondslagen van opgebouwde aanspraken blijven van kracht tot de pensioendatum
Uitvoeringskosten
– € 70 per werknemer per jaar
– 1,5% van de beschikbare premie per werknemer per jaar
Verrichtingen
– Individuele waardeoverdracht: € 150 per te verwerken waarde per uitvoerder
– Scheiding: € 200 per scheiding per aan te passen verzekering
Extra werkzaamheden (naast servicepakket)
– € 99 per uur
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