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Van herstel naar verandering, sociale partners

blijven aan zet
In het derde kwartaal van 2017 steeg de actuele dekkingsgraad van PMT geleidelijk
verder van 100,7% tot 102,2%. Het doorzettende herstel wordt veroorzaakt door een
lichte rentestijging en oplopende aandelenkoersen in de laatste weken van het
kwartaal. Hierdoor daalden de pensioenverplichtingen in waarde. PMT behaalde tot dit
kwartaal een totaal beleggingsrendement van 1,4%.
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Bekijk ons webinar over arbeidsongeschiktheid

Heeft u (langdurig) zieke of
arbeidsongeschikte werknemers? Willen
ze weten wat dit voor hun pensioen
betekent? Op dinsdag 24 oktober 2017
om 20.00 uur praten we uw werknemer in
een uur hierover bij tijdens het webinar
“Arbeidsongeschikt: Hoe zit dat met mijn
pensioen?”.
We gaan graag met u en uw werknemers in gesprek.
AANMELDEN VOOR HET WEBINAR
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Met pensioen vóór
AOW-leeftijd kan nog
steeds
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Ga voor meer nieuws naar onze website

Veelgestelde vragen
Mijn werknemer heeft een loonsverhoging gekregen. Hoe geef ik dit door?
Hoe geef ik adreswijzigingen van mijn werknemers door?
Mijn werknemer is meer dan 35% arbeidsongeschikt, wat moet ik doen?

MEER VEELGESTELDE VRAGEN

Andere geïnteresseerden voor de nieuwsbrief?

Heeft u collega’s of kent u andere werkgevers/administratiekantoren voor wie deze
nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief door en laat de ander zich
aanmelden. Dit kan eenvoudig op onze website. Dan is hij/zij op de hoogte van het
belangrijke pensioennieuws van PMT voor zijn werknemers.
AANMELDEN VOOR WERKGEVERSNIEUWSBRIEF

Geef mutaties door via Inzendportaal.nl
Met Inzendportaal.nl geeft u diverse werknemermutaties door, zoals indienst- en
uitdiensttredingen en dienstverbandwijzigingen. Bij vragen, neem contact op met uw
accountbeheerder.
INZENDPORTAAL.NL

Wat speelt er in de sociale media?
via Linkedin:
Op woensdag 18 oktober 2017
Heeft u werknemers die (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt zijn? Of wilt u uw
(langdurig) ziek of arbeidsongeschikte werknemers helpen in het beantwoorden
van hun vragen? Op 24 oktober van 20.00-21.00 uur is ons webinar
'Arbeidsongeschikt: hoe zit dat met mijn pensioen?'. We gaan graag met u in
gesprek hierover. Meld u nu aan: www.bpmt.nl/webinar
VOLG PMT OP FACEBOOK

VOLG PMT OP TWITTER

VOLG PMT OP LINKEDIN
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