SGB Pensioen
Productkeuze: BPFSGB
CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
21 tot 67 jaar

Leeftijd?*

Ja
Max. pensioengevend uurloon (MPUL)

Nee

26,71

Uur franchise (UFR)

Geen
premie

5,57

Premiefactor pensioenfonds
(werknemersdeel 0,1050)
(werkgeversdeel 0,0960)

Premie Overgangsmaatregel

0,2010

0,0130

De pensioenfondspremie en de
premie voorwaardelijk Pensioen
levert u aan onder Productkeuze:
BPFSGB

Totale premiefactor

Productloon

=

0,2140

SV loon
- (aanvullingen op) uitkeringen WAO,WIA WW en Levensloop
- de waarde van de auto van de zaak
- uitbetaalde vakantietoeslag
+ gereserveerde vakantietoeslag

Bepaal pensioengevend loon

MPUL x uren in PVP**
> Productloon?

Nee

Pensioengevend loon
= MPUL x uren in PVP

Ja
Pensioengevend loon =
Productloon

Bepaal Franchise

Bepaal premiegrondslag***

Premie

uren PVP x UFR =
Franchise

Pensioengevend loon –
Franchise
Premiegrondslag x
premiefactor

Bijzonderheden:
M.i.v. 1-1-2016 wordt de premie per loontijdvak berekend, er wordt niet meer cumulatief gerekend.
---------------------*
Premieplicht vanaf de eerste dag van de maand dat werknemer 21 wordt tot de eerste van de
---------------------maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
---------------------**
Alle uitbetaalde uren, inclusief overwerk uren
---------------------*** Wanneer de premiegrondslag na aftrek franchise negatief is, dan is premiegrondslag € 0,00
-----------------------------

RAS
Productkeuze: FBORAS
CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Max. uurloon (MUL)

26,71

Totale premiefactor

0,00750

Productloon

=

SV Loon
- (aanvullingen op) uitkeringen WAO,WIA WW en Levensloop
- de waarde van de auto van de zaak
- uitbetaalde vakantietoeslag
+ gereserveerde vakantietoeslag

Bepaal Maximum premie
gevend loon

MUL x uren* in PVP
> Productloon?

Nee

Maximum premie
gevend loon = MUL x
uren in PVP

Ja
Maximum premie
gevend loon =
Productloon

Premiegrondslag**=
Bepaal premiegrondslag RAS

Maximum premie
gevend loon

Premiegrondslag x
Premie

Premiefactor

Bijzonderheden
M.i.v. 1-1-2016 wordt de premie per loontijdvak berekend, er wordt niet meer cumulatief gerekend.
* alle uitbetaalde uren, inclusief overwerk uren
** wanneer bij de berekening de premiegrondslag negatief is, dan is premiegrondslag € 0,00

