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De Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)
Premies
ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen

werknemer

werkgever

totaal

5%

5%

10%

Toetredingsleeftijd
Iedere werknemer in dienst van fabrikanten van sigaren en aanverwante bedrijven zijn vanaf 25-jarige leeftijd automatisch
deelnemer aan de pensioenregeling van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante
Bedrijven (VNPS).
Vanaf dat moment wordt er premie in rekening gebracht. Een deel van deze premie wordt op het loon van de werknemer
ingehouden worden.
Loon waarover de premie wordt berekend
De premie wordt berekend over het pensioengevend loon, verminderd met de franchise.
Het pensioengevend loon is het per 1 januari vastgestelde bruto jaarloon verhoogd met de eindejaarsuitkering, de persoonlijke
toeslag, de ploegentoeslag en de vuilwerktoeslag, met een maximum van € 50.739,- op jaarbasis.
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De franchise bedraagt voor 2007 € 14.660,-

versie: 4 januari 2007
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Algemene informatie
De administratie van de in dit premieoverzicht genoemde fondsen is ondergebracht bij Interpolis Pensioenbeheer in Zoetermeer.
Klantenservice
Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Klantenservice van Interpolis Pensioenbeheer. De afdeling
Klantenservice is op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0900) 465 65 65 (€ 0,05 p/m).
Relatiebeheer werkgevers
U kunt ook een afspraak maken met één van onze relatiebeheerders. Zij komen graag bij u op bezoek om u te informeren over de
regelingen binnen uw bedrijfstak. Daarnaast adviseren zij u graag over een optimale administratieve afhandeling, die verbonden is
aan de uitvoering van de verschillende regelingen. Voor een afspraak met één van onze relatiebeheerders neemt u contact op
met de afdeling Klantenservice van Interpolis Pensioenbeheer.
Meer informatie
Op www.pensioenfondssigaren.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 254 2700 AG Zoetermeer
Telefoon (0900) 465 65 65 fax (079) 079) 363 74 00
Internet www.pensioenfondssigaren.nl
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De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen
rechten ontlenen.
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