Van harte welkom !
Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! U gaat nu pensioen
opbouwen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).
PFZW is het pensioenfonds voor meer dan twee miljoen
(oud-) collega’s in de sector zorg en welzijn.
Straks een goed inkomen
U bent er nu nog niet mee bezig. Maar als u straks met pensioen gaat, wilt u ook een goed
inkomen. PFZW regelt dit voor u. Uw werkgever betaalt een groot deel van de premie
hiervoor. Bij PFZW is voor uzelf en voor uw eventuele partner en kinderen een vorm van
pensioen geregeld. Kijk maar eens op pfzw.nl/nieuwebaan.

3 dingen die u even moet checken
Zodra u door uw werkgever bent aangemeld bij PFZW, krijgt u een welkomstpakket met meer
informatie over uw pensioen. Op dit moment hoeft u alleen het volgende te checken:

Check 1: Klopt uw salarisstrook?
Als u straks uw eerste salarisstrook krijgt, check even of alle gegevens kloppen.
Op basis van deze gegevens bouwt u namelijk pensioen op bij PFZW.

Check 2: Pensioen meenemen
Heeft u al eerder pensioen opgebouwd? Denk alvast na of u dit mee wilt nemen
naar PFZW, dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd. Doe alvast de check op
pfzw.nl/waardeoverdracht. In het welkomstpakket krijgt u meer informatie over
waardeoverdracht.

Check 3: Partner aanmelden
Woont u samen, meld uw partner straks dan aan bij PFZW. Alleen dan krijgt uw partner
bij uw overlijden partnerpensioen. U heeft hiervoor wel een samenlevingscontract
nodig. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u dit niet
door te geven. We krijgen dit automatisch door van uw gemeente. Kijk vast op pfzw.nl/
samenwonen.
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Meer weten over uw
pensioen bij PFZW?
Uw welkomstpakket komt
er aan. Wilt u daar niet op
wachten, kijk dan eens rond
op pfzw.nl. Daar maken
we u graag wegwijs in uw
pensioen.

