pagina 01 | 02

Reiswerk Pensioenen
Premies
ouderdomspensioen/partnerpensioen

werknemer

werkgever

totaal

7,25%

7,25%

14,50%

Toetredingsleeftijd
Iedere werknemer in de reisbranche wordt vanaf 21-jarige leeftijd deelnemer aan de pensioenregeling van Reiswerk Pensioenen.
Vanaf dat moment wordt er premie in rekening gebracht. Maximaal de helft van de totaalpremie mag op het loon van de
werknemer ingehouden worden.
Loon waarover de premie wordt berekend
De premie wordt berekend over het bruto jaarloon (fulltime loon in januari x 12,96 minus de franchise ter grootte van € 14.900 en
vermenigvuldigd met het eventuele parttime percentage). Het maximaal pensioengevend loon bedraagt € 43.800.

Reiswerk Opleidingen en Reiswerk Kinderopvang
Premies
werknemer

werkgever

totaal

1)

-

0,25%

0,25%

Reiswerk Kinderopvang

-

-

-

Reiswerk Opleidingen

1)

Deze premie geldt tot 1 april 2009.

Loon waarover de premie wordt berekend
De premie wordt berekend over het loon Wfsv met een maximum van € 47.802 op jaarbasis.
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Loon Wfsv: loon Wet financiering sociale verzekeringen exclusief bijtelling auto van de zaak.

versie: 17 december 2008
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Algemene informatie
De administratie van de in dit premieoverzicht genoemde fondsen is ondergebracht bij Interpolis Pensioenbeheer.
Klant Contact Center
Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het Klant Contact Center van Interpolis Pensioenbeheer. Het Klant
Contact Center is op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (030) 245 39 22.
Meer informatie
Op www.reiswerk.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling en de meest actuele premiepercentages. Ook vindt u hier
verschillende documenten, die u kunt downloaden.
Administratie Interpolis Pensioenbeheer B.V.
Postadres postbus 3183 3502 GD Utrecht
Telefoon (030) 245 39 22
Fax (030) 245 35 72
Internet www.reiswerk.nl
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E-mail reiswerk@interpolis.nl

De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen
rechten ontlenen.
versie: 17 december 2008

