FORMULIER EIGEN BIJDRAGE VRIJWILLIGE REGELING
Ondergetekende,
Voorletters en naam : ………………………………………………………………………..
Adres

: ………………………………………………………………………..

Postcode/Woonplaats : ………………………………………………………………………..
Geboortedatum

: …………………………

Personeelsnummer

: …………………………

verzoekt hiermede tot het
[ ]

stopzetten van de maandelijkse storting ‘vrijwillige deelnemersbijdrage’ per (datum) …………………..

verzoekt hiermede om van het salaris in te houden en namens ondergetekende te storten in de vrijwillige regeling
[ ]
en/of
[ ]

maandelijks vanaf …………….(maand) een bedrag van € .................
een eenmalige storting in de maand ……… van het huidige kalenderjaar
een (extra) bedrag van € ......................
(* doorstrepen wat niet van toepassing is)

Datum: ....................................
Handtekening deelnemer:

..................................................
Dit formulier en het keuzeformulier invullen, ondertekenen en inleveren bij of sturen naar de salarisadministratie. U wordt
geadviseerd een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

Retouradres:

Capgemini Nederland B.V.
t.a.v. Salarisadministratie (kamer N1.02)
Postbus 2575
3500 GN UTRECHT

U hebt altijd de mogelijkheid om uitbetalingen van de werkgever te gebruiken voor extra stortingen . U kunt dit
schriftelijk doorgeven aan de salarisadministratie.

Toelichting
Voor de vrijwillige regeling wordt gebruikgemaakt van Mijn Pensioen van ING IM. Uw geld wordt gestort op een
rekening die op uw naam staat. Informatie over Mijn Pensioen kunt u vinden op https://mijnpensioen.ingim.nl.
Uw inleg wordt belegd in beleggingsfondsen. U kunt zelf bepalen hoe dat gedaan wordt.
U krijgt een user id met wachtwoord om te kunnen inloggen op de website. Ingelogd kunt u een aantal handelingen
verrichten, waaronder:
-

Wijzigen persoonsgegevens;
Creëren of aanpassen risicoprofiel;

-

Kiezen in welk product u wilt beleggen. Maakt u geen keuze, dan wordt gekozen voor de LifeCycleMix defensief;
Wijzigen van de productkeuze;

-

Wijzigingen aanbrengen in de beleggingsmix door het geven van verkoop- en aankooporders (alleen bij
Eigen verdeling en Vrije keuze).

U kunt kiezen uit drie producten:
-

LifeCycleMix;
Eigen verdeling;
Vrije keuze.

Meer informatie over de eigenschappen van ieder product vindt u op https://mijnpensioen.ingim.nl.

