
Communicatie voor uw werknemers.
Overzicht van de communicatiemiddelen die Zwitserleven biedt om pensioen duidelijker te maken.

nieuwZ.
Bent u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
over inkomen voor later? Met nieuwZ krijgt u meer inzicht 
in pensioen en beleggen. Houden wij u op de hoogte van 
actuele politieke ontwikkelingen. En krijgt u tips over  
wat u zelf kunt doen voor uw inkomen voor later. Meld u 
nu aan.

MijnZwitserleven.
Van uw pensioen wilt u natuurlijk genieten. Of u nu  
grote of kleine plannen heeft. Maar heeft u ook genoeg 
pensioeninkomen om die plannen uit te voeren? Met 
‘MijnZwitserleven’ kunt u uw totale pensioen bekijken.  
Of u nu bij 1 of meerdere werkgevers heeft gewerkt.  
Ook vindt u informatie over uw pensioenregeling. Bekijk 
MijnZwitserleven.

PensioenMomentje.
In ongeveer 45 minuten krijgt u antwoord op persoon lijke 
pensioenvragen. Belangrijk voor u om te weten: we geven 
informatie, geen advies. Voor advies verwijzen wij u door 
naar de adviseur. 

Straks.
Straks is het online magazine van Zwitserleven. Een maga- 
zine vol interessante maatschappelijke onderwerpen en 
het Zwitserleven Gevoel. Laat u informeren en inspireren 
met scherpe interviews, columns, filmpjes en mooie lezers- 
aanbiedingen. Elk kwartaal weer. Meld u meteen aan.

http://www.zwitserleven.nl/nieuwz
http://www.zwitserleven.nl/nieuwz
https://www.zwitserleven.nl/particulier/mijnzwitserleven/
https://www.zwitserleven.nl/particulier/mijnzwitserleven/
http://www.zwitserleven.nl/pensioenmomentje
http://www.zwitserleven.nl/straks


PensioenAvonden.
Gaat u over enkele jaren met pensioen? Of bent u tussen 
de 40 en 55 jaar? Speciaal voor u organiseren we regel-
matig PensioenAvonden. Hier krijgt u meer inzicht in uw 
eigen pensioensituatie en de keuzes die u kunt maken.
Schrijf u nu in.

Nadenken over 8 belangrijke momenten 
in uw leven.
Van eerste baan tot een tweede huwelijk, er zijn 8 levens- 
momenten die bepalend zijn voor uw inkomen voor later. 
Wilt u straks niet voor verrassingen staan? Bekijk dan 
deze animaties.

Zwitserleven fondsen 
(alleen bij Belegpensioenen).
Uw pensioenregeling is gebaseerd op een premie die 
maandelijks wordt geïnvesteerd. Wilt u meer weten over 
de Zwitserleven fondsen? Bekijk hier alle informatie. 

Social Media.
In contact blijven met Zwitserleven? We zijn ook actief  
op LinkedIn, Twitter, Facebook en Youtube. Hier delen 
we onze pensioenkennis en beantwoorden we vragen  
over ons bedrijf, onze producten en dienstverlening. 
Neem snel een kijkje!
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http://zwitserleven.nl/pensioenavond
http://zwitserleven.nl/levensmomenten
http://zwitserleven.nl/levensmomenten
http://zwitserleven.nl/fondsen
https://www.linkedin.com/company/zwitserleven
https://twitter.com/zwitserleven
https://www.facebook.com/zwitserleven/
https://www.youtube.com/user/zwitserleven

