Stichting Pensioenfonds PostNL

Keuzeformulier Individueel Pensioensparen 2022
Waarom dit formulier?
Met dit formulier geeft u aan dat u mee
wilt doen aan de regeling Individueel
Pensioensparen (IPS) van Stichting
Pensioenfonds PostNL. U spaart op
die manier een extra bedrag voor uw
pensioen. Wij beleggen dat bedrag voor u.

1. Uw gegevens

Terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende
formulier naar de HR-afdeling van PostNL:
PostNL Holding B.V.
HR Services
Postbus 12630
2500 DM ‘s GRAVENHAGE

Invullen in blokletters

Vul de Profielwijzer in
Vul nadat u het formulier heeft
teruggestuurd de online Profielwijzer
in. Dan weten wij hoe we uw IPSkapitaal moeten beleggen. U vindt de
Profielwijzer op www.pensioenpostnl.nl/
mijn-profielwijzer. Log in met DigiD. Doet
u voor het eerst mee met IPS? Dan kunt
u de profielwijzer pas na de 20e van de
volgende maand invullen.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Pensioennummer
Personeelsnummer
Bedrag dat u extra kunt sparen het huidige jaar*

€

* U ontvangt in het voorjaar van ieder jaar een brief met de spaarruimte, deze is ook opgenomen in uw MijnOmgeving. Stuur
deze brief met daarin de spaarruimte mee bij het terugsturen van dit formulier.

2. Geef aan hoe u het spaarbedrag wilt betalen
Maandelijks betalen**
	Ik wil meedoen aan de regeling Individueel Pensioensparen.
Houd in 2022 een bedrag van €

per maand in op mijn salaris, in de maanden

tot en met

Een bedrag in één keer betalen**
	Ik wil meedoen aan de regeling Individueel Pensioensparen.
Houd in 2022 eenmalig een bedrag van €

in op mijn salaris, in de maand

** U kunt de bedragen voor IPS niet met terugwerkende kracht laten inhouden.
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3. Goed om te weten:
•	Heeft u een lijfrenteverzekering of koopsompolis? Dan heeft dat gevolgen voor het bedrag dat u maximaal kunt sparen in 2022.
Houd hier rekening mee. Vraag eventueel uw financieel adviseur om advies.
•

Uw salaris mag niet onder het wettelijk minimumloon komen door de bedragen die u laat inhouden op uw salaris.

•	U moet ieder jaar opnieuw aangeven of u mee wilt doen aan Individueel Pensioensparen. Aan het eind van het jaar stopt het
extra sparen automatisch.
•	Beleggen is niet zonder risico’s. Deze risico’s liggen bij het Individueel Pensioensparen volledig bij u als deelnemer.
Meer informatie hierover vindt u in de Profielwijzer op www.pensioenpostnl.nl.

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

postadres Postbus 501, 9700 AM Groningen | bezoekadres Europaweg 27, 9723 AS Groningen | www.pensioenpostnl.nl
Pagina 2-2

