Uw persoonlijke pensioenplanner
is nu online beschikbaar

Wat is een pensioenplanner?
Pensioen is vaak moeilijke materie en kent vele
keuzemogelijkheden. Vervroegde pensioeningang,
uitruil van ouderdoms- of partnerpensioen, het
kan allemaal. Maar wat zijn de gevolgen voor uw
pensioeninkomen? Om u hier meer inzicht in
te geven, heeft Stichting Pensioenfonds
Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) een
nieuw hulpmiddel ontwikkeld: de pensioenplanner.
U ziet hier hoe hoog het pensioen is dat u tot nu
toe heeft opgebouwd bij SPT. En vanachter uw
PC kunt u eenvoudig zien, wat de verschillende
keuzemogelijkheden voor uw pensioen betekenen.
U vindt deze planner op de website www.spt.nl

Duidelijk, toegankelijk én veilig
De pensioenplanner laat u zien hoeveel pensioen
u straks ontvangt. Omdat uw persoonlijke
gegevens uitsluitend voor uzelf bestemd zijn,
plaatsen wij deze in een beveiligde omgeving.
U logt daarom in met uw persoonlijke code en
wachtwoord.
In juni heeft u een brief ontvangen met de
inlogprocedure. Heeft u de brief niet meer?
Ga dan naar de website en klik onderaan op
“Direct inloggen”.
Hou hierbij uw Sofi/Burger Service Nummer en
uw administratienummer bij de hand.

Actuele stand
De pensioenplanner is gekoppeld aan de pensioenadministratie van SPT en laat dan ook de meest
actuele stand van zaken zien. Deze is gebaseerd
op de gegevens die u hebt doorgegeven en die
zijn verwerkt in de administratie. U kunt bovendien
op uw beeldscherm in één oogopslag de verschillende toekomstscenario’s met elkaar vergelijken.

Pensioenberekeningen
Met de pensioenplanner van SPT kunt u de
volgende pensioenberekeningen maken voor
uw eigen situatie:
• Vervroeging of uitstel van pensioeningang;
• Uitruil van partner- of ouderdomspensioen;
• Variabele hoogte pensioen;

Voor huidige deelnemers
De pensioenplanner is alléén toegankelijk voor
deelnemers aan de pensioenregeling van SPT
die op dit moment nog niet gepensioneerd zijn.
De planner is, voor alle duidelijkheid, niet bestemd
voor gepensioneerden. Voor hen staat de hoogte van
de pensioenuitkering immers al vast.

Meer informatie?
Wilt u graag meer informatie? Voor vragen over de
pensioenplanner kunt u terecht bij de helpdesk van
SPT op telefoonnummer 045 -5763470. De helpdesk
is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

