Hoe inloggen?

Surf naar www.mypension.be
en klik op ‘Aanmelden’.
Maak een keuze:

mp

Contacteer ons

Website
www.mypension.be

Ik ken mypension.be al
U hebt zich ooit al eens ingelogd op mypension.be
of de instellingen op uw computer staan al goed om
u aan te melden met uw eID.

Gebruik het contactformulier
(onderaan elk scherm in ‘mijn aanvullend pensioen’)

Ik ben nieuw op mypension.be
U wil eerst testen of de instellingen op uw computer
goed staan om u aan te melden.

Pensioenlijn
1765

Inloggen op mypension.be doet u met uw eID
(identiteitskaart). Hiervoor hebt u uw pincode en een
kaartlezer nodig.
Zo garanderen we een beveiligde online toegang tot
uw persoonlijk pensioendossier.

Eens aangemeld, klikt u op de groene tab ‘mijn
aanvullend pensioen’ voor een globaal beeld van uw
aanvullend pensioen.

V.U. Sarah Scaillet ~ Administrateur-generaal

mp

Elke werkdag van 9 tot 12u

mypension.be is een samenwerking tussen:
FPD (Federale Pensioendienst)
www.pensioendienst.fgov.be

RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen)
www.rsvz.be

Sigedis (vzw Sociale Individuele gegevens
Données Individuelles Sociales)
www.sigedis.be

uw online pensioendossier

mijn aanvullend pensioen

Een helder en compleet zicht
op uw aanvullend pensioen

Wil u meer weten over aanvullende
pensioenen? Bekijk hier ons infofilmpje voor
meer uitleg.

Via mypension.be vindt u nu op één plek
een helder en uniform overzicht van al uw
aanvullende pensioenrechten.
Ga naar de tab ‘mijn aanvullend pensioen’.

Hier krijgt u een
globaal beeld van uw aanvullend pensioen.
U kan nagaan hoeveel er al is gespaard in alle
plannen samen (als werknemer én zelfstandige)
waarbij u tot nu toe bent aangesloten. U ziet
ook of er (nog) een overlijdensdekking is
voorzien.

U kan het overzicht bekijken van uw aanvullend
pensioen opgebouwd als werknemer of als
zelfstandige.
Hebt u doorheen de jaren al verschillende
aanvullende pensioenen opgebouwd en
weet u niet meer waar die rechten worden
beheerd? Bekijk dan via deze tabs de
lijst met al uw werknemersplannen en
zelfstandigenplannen en vindt uw vergeten
pensioenrechten terug.

Hebt u hulp nodig bij het raadplegen van uw
aanvullend pensioendossier?
Raadpleeg de veelgestelde vragen,
de begrippenlijst of de verschillende
contactmogelijkheden.

Download hier een printbare versie van uw
volledig aanvullend pensioendossier.

Per pensioenplan is er een detailfiche met de
al gespaarde pensioenreserve, een raming van
het te verwachten bedrag bij pensionering en als die voorzien is - de overlijdensdekking.
Actieve aangeslotenen kunnen ook hun
pensioenreglement bekijken.

