
Afz: Woluwedal 46 B7, 1200 Brussel [077.15.0011961]

De heer Laurel Gunn
Flahertystraat 43
2570 DUFFEL

Je gegevens
Geboortedatum: Rijksregisternummer:

21/04/1962 620421.395.14

Inrichter van je pensioenplan: Datum van aansluiting bij dit pensioenplan:

Sociaal sectoraal pensioenstelsel in het P.S.C.
149.04 voor de Metaalhandel (0422.194.577)

01/01/2002

Je pensioendatum volgens dit pensioenplan:

01/05/2027 (65 jaar)

Pensioenoverzicht
VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2019 TOT 1 JANUARI 2020
op basis van je gegevens bijgewerkt tot 30/10/2020

1 Hoeveel pensioenrechten heb je al opgebouwd?
VAN 1 JANUARI 2002 TOT 1 JANUARI 2020

+ + + =
¤ 1.099,26 ¤ 2.870,95 ¤ 1.825,27 ¤ 500,00 ¤ 6.295,48
Bedrag betaald
door de werkgever

Bedrag betaald uit
het solidariteitsluik

Toegekend
rendement

Toegekende
koopsom

Waarde van je
huidige

pensioenrechten

2 Hoeveel ontvangen je begunstigden als je overlijdt?
BIJ OVERLIJDEN OP 1 JANUARI 2020

Je hebt de volgende personen aangeduid als begunstigde:
Maci Marroquin

¤ 6.295,48



3 Hoeveel kan je ontvangen op het moment dat je met pensioen gaat?
Opgepast!
Deze bedragen zijn een raming. Wat je ontvangt
is afhankelijk van hoe het rendement zal
evolueren, en in de veronderstelling dat je
volgens hetzelfde arbeidsregime blijft werken tot
01/05/2027 (65 jaar).
De raming is uitgedrukt als een éénmalig kapitaal
dat wordt uitbetaald als je met wettelijk pensioen
gaat. Door afhouding van belastingen en sociale
bijdragen zal het te ontvangen bedrag lager zijn.

¤ 8.622,52 ¤ 9.189,21

op basis van een verhoopt
rendement van 0,00%

op basis van een verhoopt
rendement van 1,75%

4 Hoe zijn je pensioenrechten geëvolueerd?
VAN 1 JANUARI 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Je pensioenreserve op 01/01/2019 5.345,54 ¤
Bijdragen gestort in de loop van 2019 + 0,00 ¤
Solidariteitsbijdragen gestort in de loop van 2019 + 261,00 ¤
Kosten afgehouden van de gestorte bijdragen - 0,00 ¤
Rendement toegekend voor 2019 (12,59%) + 688,94 ¤
Je pensioenreserve op 01/01/2020 6.295,48 ¤

5 Je pensioenplan

Je pensioenplan is van het type
vaste bijdragen

Je pensioenrechten zijn volledig
gefinancierd bij het pensioenfonds

Je wettelijk minimum:

¤ 5.603,67

Jaarlijks wordt er voor jou een bijdrage betaald voor de opbouw van
een aanvullend pensioen. Dit wordt uitbetaald als je met wettelijk
pensioen gaat. Het pensioenfonds belegt deze bijdragen op
zorgvuldige wijze, maar waarborgt hier geen rendement op.

Als je uitdienst of met wettelijk
pensioen gaat, zullen je
pensioenrechten nooit lager zijn
dan dit wettelijk minimum. Zelfs
bij tegenvallende rendementen.

Bijkomende informatie nodig?
• Administratieve coördinatiecel sectorplan:
vzw SEFOCAM - Woluwedal 46/7 te 1200 Brussel
Tel. 02/761.00.70 - mail: helpdesk@sefocam.be - www.sefocam.be

• Dit pensioenoverzicht alsook alle vorige overzichten kan je raadplegen via: www.mybenefit.be
• Gegevens over je wettelijk pensioen of je aanvullend pensioen bij vorige werkgevers: www.mypension.be
• Sefoplus, Sefocam en het Sociaal Fonds verwerken je persoonsgegevens met het oog op het beheer en de
uitvoering van het sectoraal pensioenplan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de kennisgeving en de Beleidsnota
Gegevensverwerking en -bescherming die je beide kan terugvinden op de website (www.sefoplus.be).
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