
Kerncijfers Bpf HiBiN 2012 

De pensioenregeling van BPF Hibin kent een aantal kernbedragen dat in beginsel jaarlijks wordt aangepast. Deze worden 
gebaseerd op de algemene loonstijgingen die in de periode van 2 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan de 

aanpassingsdatum tot en met de aanpassingsdatum op grond van de CAO hebben plaatsgevonden. 

Dit betekent dat betreffende kernbedragen per 1 januari 2012 met 0,75% worden verhoogd. Er vond immers een CAO-

verhoging met genoemd percentage plaats per 1 januari. De CAO-verhoging per 1 januari 2011 was reeds verwerkt in de 

kernbedragen per 1 januari 2011. 

Onderstaande tabel geeft een opsomming van de kernbedragen per 1 januari 2012 

         Per 1 januari 2012 

Premie basispensioenregeling:   

- Pensioengrondslag A  22,2 % 

- Pensioengrondslag B  6,4 % 

    

Toeslagverlening   

- Actieven  0,0 % 

- Inactieven    0,0 % 

    

 Francise  € 11.919 

 Minimum pensioengrondslag  € 4.678 

 Maximum pensioengevendloon-A  € 37.380 

 Maximum pensioengevendloon-B  € 70.853 

 

  



Premies HiBiN ANW-Hiaatverzekering 2012 

 

Premie Groep I  

(ingaand bij overlijden van de verzekerde doch niet eerder nadat het jongste kind 18 jaar is) 

De premie bedraagt per jaar voor een verzekerd bedrag van € 14.200,- per jaar: 

Leeftijd verzekerde   Jaarpremie  

tot 25 jaar €   43,18 

25 tot 30 jaar €  55,59 

30 tot 35 jaar €   67,97 

35 tot 40 jaar €   126,59 

40 tot 45 jaar €   228,42 

45 tot 52 jaar €   423,02 

52 tot 65 jaar €   1.144,32 

 

 

Premie Groep II  

(direct ingaand bij overlijden van de verzekerde) 

De premie bedraagt per jaar voor een verzekerd bedrag van € 14.200,- per jaar: 

Leeftijd verzekerde    Jaarpremie  

tot 25 jaar €   99,41 

25 tot 30 jaar €  141,42 

30 tot 35 jaar €  176,92 

35 tot 40 jaar €  270,38 

40 tot 45 jaar €   386,95 

45 tot 50 jaar €   624,80 

50 tot 55 jaar €   1.088,64 

55 tot 60 jaar €   1.347,79 

60 tot 65 jaar €   1.033,05 

 

 

Premie Groep III  

(direct ingaand bij overlijden van de verzekerde) 

De premie bedraagt per jaar voor een verzekerd bedrag van € 7.100,- per jaar: 

Leeftijd verzekerde    Jaarpremie  

tot 25 jaar €   49,70 

25 tot 30 jaar €  71,00 

30 tot 35 jaar €  88,75 

35 tot 40 jaar €  135,48 

40 tot 45 jaar €   193,50 

45 tot 50 jaar €   312,40 

50 tot 55 jaar €   544,37 

55 tot 60 jaar €   673,92 

60 tot 65 jaar €   516,55 

 


