datum
onze referentie
uw referentie
betreft

:
:
:
:

<datum>
<naam werkgever>
Contractnummer <xxxxx>
Einddatum van uw <pensioenregeling/risicoverzekering>

VERTROUWELIJK
<AANGETEKEND naam WG>
<tav>
<Postadres>
<PostPCWP>

Services
Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen
www.zwitserleven.nl
<naam IAM>
Telefoon <tel IAM>
Fax
E-mail <email IAM>

Geachte <aanhef>,
<NB gebruik de term risicoverzekering voor COV anders altijd pensioenregeling>
U heeft bij Zwitserleven een <pensioenregeling/risicoverzekering> voor uw werknemers. Deze
regeling eindigt op <datum>. Er zijn geen deelnemers meer in deze <pensioenregeling>
<risicoverzekering> waar nog premie voor betaald wordt. Daarom kunnen we onze samenwerking
niet voortzetten en zeggen we de huidige overeenkomst per <datum> op. Heeft u een andere
overeenkomst bij Zwitserleven die nog niet eindigt? Dan wijzigt deze niet.
Informeer uw werknemers
<indien pensioen>
U heeft pensioen toegezegd aan uw werknemers. Dit verandert niet nu wij onze overeenkomst
beëindigen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de gevolgen van de beëindiging van uw
pensioenregeling. Het is belangrijk dat u deze informatie met uw werknemers deelt.
<indien COV>
Is de risicoverzekering onderdeel van de arbeidsvoorwaarden? Dan is het belangrijk dat uw
werknemers op de hoogte zijn van de veranderingen. Uw adviseur kan u daarbij helpen.
Nieuwe werknemers in dienst?
<let op bij risicoregelingen (NP-ris, NOVP, COV zijn er minimale deelnamegrenzen dus
bedenk goed of je deze alinea opneemt>
Komen er voor <datum> nog nieuwe werknemers in dienst? Meld deze dan aan op de gebruikelijke
wijze. En neem contact op met uw adviseur om te bespreken of u de pensioenregeling bij
Zwitserleven per <datum> voort kunt zetten.
Oplossing voor uitgaande waardeoverdrachten
Wist u trouwens dat u in de toekomst misschien moet bijbetalen bij een uitgaande
waardeoverdracht na het aflopen van de huidige contractperiode? Wilt u de risico’s van bijbetaling
in de huidige of eerdere regelingen bij Zwitserleven verzekeren? Neem dan voor het einde van de
huidige contractperiode contact op met uw adviseur of uw Internal Accountmanager bij
Zwitserleven.
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Heeft u vragen?
Of wilt u toch een voorstel van Zwitserleven voor een nieuwe overeenkomst? Neem dan contact op
met uw adviseur. Deze kent uw situatie het best en kan u adviseren. Handig: hij ontvangt een kopie
van deze brief. U kunt ook contact opnemen met <naam IAM> via telefoonnummer <tel IAM>. Of
stuur een e-mail naar <email IAM>. Bedankt voor de samenwerking.
Met vriendelijke groet,

Bart Remie
General Manager Operations & IT
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