Arbeidsongeschikt
In de eerste twee jaar dat u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris door. Zolang u in dienst blijft, bouwt u volledig pensioen op tijdens uw ziekte. Na twee jaar ziekte bepaalt UWV of u arbeidsongeschikt bent. De gevolgen voor
uw pensioen zijn afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Hieronder ziet u wat u moet doen.
Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt?

Nee

• U krijgt geen uitkering van UWV.
• Als u blijft werken, bouwt u automatisch over het aantal uren dat u nog
werkt pensioen op bij PMT.

Ja
Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt?

Werkt u nog gedeeltelijk binnen
de Metaal en Techniek?

Nee
Ja
• U krijgt een uitkering van
UWV.
•	PMT betaalt de premie voor
uw pensioenopbouw voor
het percentage dat u
arbeidsongeschikt bent.
Voor het percentage dat u
arbeidsongeschikt bent.
U bouwt 70% op, op basis van
het salaris dat u verdiende
op uw eerste ziektedag.

Nee
Ja
• U krijgt een uitkering van
UWV.
• U blijft pensioen opbouwen
over het aantal uren dat u
nog werkt. Hiervoor betaalt
u samen met uw werkgever
premie.
• Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook
pensioen op. Daarvoor betaalt
PMT de premie. Dat heet
premievrije pensioenopbouw.
Lees meer op de volgende
pagina.

• U krijgt een uitkering van
UWV.
• U bouwt alleen pensioen op
over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Daarvoor
betaalt PMT de premie. Dat
heet premievrije pensioenopbouw.
Hoeveel pensioen u opbouwt
hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Goed om te weten
•	Heeft UWV bepaald dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent? Wij sturen u binnen drie maanden een brief,
waarin wij u informeren over premievrije pensioenopbouw. Ontvangt u binnen drie maanden geen brief van
ons? Neem dan contact met ons op, om uw arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven.
• Als u voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen gaat, stopt uw premievrije pensioenopbouw.
•	Was u op de eerste ziektedag verzekerd voor ANW Pensioen bij PMT? En bent u 80% tot 100% arbeidsongeschikt
en krijgt u een WIA-uitkering? Vraag binnen één jaar na de start van uw WIA-uitkering premievrije deelname bij
PMT aan. Uw deelname loopt dan door, PMT betaalt de premie.
• 	Mogelijk bent u via uw werkgever verzekerd voor een aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
Vraag uw werkgever ernaar.
• 	Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of u uitzicht heeft op de overgangsregelingen. Per 31-12-2020
worden de voorwaardelijke overgangsrechten onvoorwaardelijk gemaakt. Op 31 december 2020 worden de voor
waardelijke overgangsregelingen definitief gemaakt en opgeteld bij uw opgebouwde pensioen. Stopt u gedeeltelijk met werken doordat u arbeidsongeschikt bent? Dan behoudt u uitzicht op een gedeelte van de overgangs
regelingen.
• 	Bouwt u nu geen pensioen meer op bij PMT? Maar was u al ziek vóórdat uw dienstverband stopte en heeft UWV
nu bepaald dat u 35% of meer arbeidsongeschikt bent? Mogelijk heeft u recht op (gedeeltelijke) premievrije
pensioenopbouw bij PMT.
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Arbeidsongeschiktheid

Premievrije pensioenopbouw

35 – 45%

Maximaal 28%

45 – 55%

Maximaal 35%

55 – 65%

Maximaal 42%

65 – 80%

Maximaal 50,75%

80 – 100%

Maximaal 70%

Hoeveel pensioen bouw ik op?
Wilt u weten wat het gevolg is voor uw pensioen, kijk dan op mijn PMT of in het eerstvolgende UPO.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!


(

www.pmt.nl
via ons contactformulier: pmt.nl/email
070 - 316 08 60

