Zwitserleven
Online Salarisadministratiekoppeling.
Voor werkgevers

Wijzigingen werknemersgegevens eenvoudig doorgeven? Koppel nu uw salarisadministratie
via de pensioenaangifte aan uw pensioenregeling bij Zwitserleven.
Meer gemak!

De voordelen op een rij

U kent het misschien wel: een nieuwe werknemer is al

• Het bespaart uw organisatie tijd en geld.

even in dienst, maar nog niet aangemeld voor de

• Indienst- of uitdiensttredingen van uw werknemers

pensioenregeling. Of iemand krijgt een loonsverhoging

worden automatisch aangemeld voor de pensioen

en dat heeft invloed op zijn pensioenpremie. Voor u als

regeling.

werkgever kan het doorgeven van zulke wijzigingen

• Gaat een werknemer parttime werken? Of krijgt

tijdrovend zijn. Bovendien wordt dit in alle werkdrukte

iemand een salarisverhoging? Dan komen deze

soms vergeten. We maken dit graag gemakkelijker

wijzigingen vanzelf bij ons terecht. U hoeft ze dus

voor u!

niet meer apart door te geven.

Bij Zwitserleven is het mogelijk om voortaan snel

Kosten

en gemakkelijk de salarisgegevens van de werknemers

Voor een aansluiting op de Zwitserleven Online

door te geven. Dat kan via Uniforme Pensioenaangifte

Salarisadministratiekoppeling geldt een vanaf prijs van

(UPA). Met UPA worden automatisch de salarisgegevens

¤ 513,- ex btw per loonheffingsnummer. Samen met

van uw werknemers uitgewisseld tussen uw salaris

de salarispakketleverancier wordt het salarispakket

administratie en de pensioenadministratie van Zwitser

geschikt gemaakt voor UPA. De inrichting van de

leven. Uw salarisadministratie is dus onze bron.

regeling in het salarispakket regelt u zelf; de salaris

Dat bespaart u een hoop tijd.

pakketleverancier zorgt vervolgens voor de koppeling.
Zwitserleven verstrekt informatie om u bij de inrichting

Op dit moment* hebben we aansluiting met de

te ondersteunen.

volgende systemen: ADP, SAP, Nmbrs en AFAS. Vanaf

Naast de eenmalige aansluitkosten rekent een aantal

2022 komen Centric, Microloon en Raet daarbij.

salarispakketleveranciers ook aanvullende kosten.

Uw adviseur of uw contactpersoon bij Zwitserleven

Vraag deze kosten na bij uw eigen salarispakket

heeft de meest recente informatie hierover.

leverancier.

* februari 2021.

Hoe veilig is de Zwitserleven Online

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Salarisadministratiekoppeling?

Wilt u meer weten over het koppelen van uw salaris

Koppeling van systemen met persoonsgegevens vraagt

administratie aan uw pensioenregeling bij Zwitser

om een veilig beheer. Deze webapplicatie voldoet

leven? Neem contact op met uw adviseur of bel uw

volledig aan de beveiligingseisen.

interne accountmanager bij Zwitserleven.

Voor wie is de Zwitserleven Online

We informeren u graag over de mogelijkheden en

Salarisadministratiekoppeling interessant?

de kosten. De kosten voor de Zwitserleven Online

De koppeling levert u al snel gemak op. Het meeste

Salarisadministratiekoppeling zijn afhankelijk van een

profijt heeft u bij meer dan 100 werknemers. Belangrijk:

aantal factoren. Zoals uw salarispakket en uw

als werkgever blijft u verantwoordelijk voor een tijdige

pensioenregeling. We maken graag een offerte op

en correcte pensioenaangifte.

maat voor u.

Payroll Systemen
*

*

*

* Vanaf 2022
Mutaties

• In dienst
• Uit dienst
• Salaris / Parttime

Automatische maande
lijkse synchronisatie met
uw salarispakket,
met e-mail notificatie

Mutaties

Automatische verwerking mutaties in de administratie

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon 020 - 347 84 78. zwitserleven.nl
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Salarisverwerker
of werkgever
zendt pensioen
aangifte in

