
UW PENSIOEN  
ONLINE RAADPLEGEN?

Surf snel naar www.mypension.be

HOEVEEL PENSIOEN ZULT U ONTVANGEN? 
Dankzij uw werkgever geniet u van een groepsverzekering waardoor u een aanvullend pensioen opbouwt bovenop uw 
wettelijk pensioen. Hiervoor koos uw werkgever voor Vivium, een solide verzekeringspartner. Samen maken we u wegwijs 
in de pensioenmaterie.

Als u met pensioen gaat, vormt uw groepsverzekering bij Vivium slechts een stuk van de puzzel. Hoeveel zal uw wettelijk 
pensioen bedragen? En hebt u nog andere aanvullende pensioenvoordelen opgebouwd via een groepsverzekering of een 
pensioenfonds bij één of meerdere ex-werkgevers? 

Op mypension.be vindt u al uw persoonlijke pensioengegevens terug. Zo krijgt u in een oogopslag een totaalbeeld van 
uw persoonlijke situatie.

 www.mypension.be 

Op mypension.be worden al uw loopbaangegevens bijeengebracht op een ‘individuele rekening’. Zo krijgt u 
een globaal overzicht van uw individuele situatie op het vlak van uw wettelijk en aanvullend pensioen. 

U kunt er de gegevens en bedragen van uw aanvullend(e) pensioen(en) raadplegen

•  per professioneel statuut   werknemer, zelfstandige, ambtenaar

•  per pensioeninstelling 	 voor uw groepsverzekering bij Vivium moet u kijken naar  
     P&V Verzekeringen CVBA als pensioeninstelling

•  per type contract  	 groepsverzekering, sectorplan, ...

U kunt er ook uw pensioenloopbaangegevens raadplegen, zien wanneer u met wettelijk pensioen kan gaan  
en in een latere fase het bedrag van het wettelijk pensioen simuleren op basis van die pensioenloopbaan-
gegevens. 

	Op mypension.be wordt uw aanvullend pensioen net zoals uw wettelijk pensioen altijd op datum van  
 1 januari getoond. 

 Daarom vult Vivium uw jaarlijkse benefit statement aan met een bijlage (pensioenfiche 01/01) waarop 
u dezelfde gegevens ook op 1 januari terugvindt. Dit document ontvangt u via uw werkgever.

Raadpleeg online uw persoonlijk pensioendossier via mypension.be

	Waarom staat uw groepsverzekering van Vivium onder de naam P&V? 

 Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA en maakt deel uit van de P&V Groep, een Belgische 
verzekeringsgroep opgericht in 1907. P&V Verzekeringen CVBA treedt op als risicodrager.
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Maatschappelijke Zetel    
Koningsstraat 151 - 1210 Brussel

TEL +32 (0)2 406 35 11

VIVIUM is een merk van P&V Verzekeringen CVBA 

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

BTW BE 0402 236 531 - RPR Brusselwww.vivium.be

Zetel Antwerpen
Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen

TEL +32 (0)3 244 66 88 

Meer informatie? 
Voor vragen over uw groepsverzekering kunt u terecht bij de personeelsdienst van uw werkgever.

Hebt u vragen rond uw wettelijk pensioen? Contacteer dan de Federale Pensioendienst (        - FPD). 
Meer informatie vindt u op www.sfpd.fgov.be/nl.

Voor uitleg over uw benefit statement

EEN WOORDJE UITLEG BIJ  
UW BENEFIT STATEMENT?

Op de Vivium-website www.eb-connect.be verduidelijken korte 
animatiefilmpjes het benefit statement en de pensioenfiche 01/01 
op een heldere en speelse manier. 

Neem snel een kijkje. 
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Beveiligde toegang tot mypension.be
Uw pensioengegevens zijn persoonlijk: enkel u kunt ze raadplegen. U krijgt toegang tot uw 
beveiligde gegevens door u op de homepage rechtsboven aan te melden met uw elektronische 
identiteitskaart (eID). Op de website wordt u door de verschillende stappen geloodst.

http://www.sfpd.fgov.be/nl
https://www.eb-connect.be/nl/werknemer/benefit-statement
https://www.eb-connect.be/nl/werknemer/benefit-statement
https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/login.aspx

