
PENSIOEN 
Hoe is jouw pensioen geregeld? 

MARS# 
PENSIOEN? 

Welkom bij Mars Pensioenfonds. Je bouwt pensioen bij ons op in de MUP/MSP-regeling. De regeling bestaat uit de onderdelen 

Medewerker Uittredings Plan (MUP) en Medewerker Selectie Plan (MSP). In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt. Dat is 

belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. 

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op je persoonlijke pagina op 

www.marspensioen.nl. Daar staan je persoonlijke gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook je e-mailadres achter. 

Je logt gemakkelijk in met je DigiD. 

WAT VIND JE IN LAAG 1, 2 EN 3? 

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag lees je kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In laag 2 lees 

je meer over al le onderwerpen van laag 1. In laag 3 vind je uitgebreidere informatie, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag van 

Mars Pensioenfonds. Laag 2 en 3 staan op www.marspensioen.nl. Je kunt ze ook opvragen bij onze Pensioendesk, telefoon 

0800 02 02 156. 

Wil je weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid op 

www.marspensioen.nl/beleggingen. 

Wat krijg je in onze pensioenregeling? 

Ga je met pensioen? Dan krijg je 

ouderdomspensioen zolang je leeft. 

Overlijd je terwijl je in dienst bent? Dan 

krijgt je partner partnerpensioen en krijgen 

je kinderen wezenpensioen. 

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je 

pensioenopbouw door. Afhankelijk van de 

mate van je arbeidsongeschiktheid betaal je 

dan zelf geen premie meer, of slechts een deel 

van de premie. Je hebt misschien ook recht op 

arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Kijk voor de voorwaarden in laag 2 van je 

Pensioen 1-2-3. 

Wil je precies weten wat onze 

pensioenregeling je biedt? Bekijk het 

pensioenreglement op www.marspensioen.nl. 

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet? 

X Let op: voor dit deel van je salaris is ook geen verzekering van partner- en wezenpensioen geregeld. 

Je bouwt een kapitaal op voor je ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Verdien je meer dan 

€112.189,00 (bedrag 2021), dan bouw je over je salaris boven dit bedrag geen kapitaal op. 

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioe. januari 2021 






