NuPensioen
Rekening.
Meer van nu, meer voor later.

Meer van nu. Meer voor
later.

De voordelen op een rij.
• Een nieuwe manier van pensioen opbouwen
• De inleg gaat bijna volledig naar het pensioen van uw werknemers
• De werknemer heeft online inzicht in zijn totale netto pensioen
• U regelt alles snel en makkelijk online
• Eén persoonlijk aanspreekpunt, uw eigen relatiemanager
• Verantwoorde beleggingen in eerlijke bedrijven
• Extra eenmalige uitkering voor de partner als de werknemer overlijdt
• Bij arbeidsongeschiktheid blijft uw werknemer pensioen opbouwen
• De Werknemersdesk voor alle vragen van uw werknemers

werkgever

De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. Om een pensioenregeling die eenvoudig is en verantwoord met het geld van u en uw werknemers omgaat. Daarom is er de Zwitserleven Nu
PensioenRekening, een product van Zwitserleven en Zwitserleven PPI. Een nieuwe en andere
manier om pensioen op te bouwen. Helemaal van nu. U weet bijvoorbeeld zeker dat de inleg
bijna helemaal voor het pensioen van uw werknemers bestemd is. Dat uw werknemer met zijn
inleg niet te veel risico loopt. Dat uw werknemer duidelijk weet wat zijn partner krijgt als hij
overlijdt. En ook belangrijk…een PPI (PremiePensioenInstelling) heeft lage kosten. Zo blijft er
meer over voor later!

voor de partner en de premie voor het doorgaan van de
pensioenopbouw als de werknemer arbeidsongeschikt
wordt– betaalt u apart. Zo kan uw werknemer duidelijk
zien hoeveel geld er voor zijn pensioen bestemd is.

Eenvoudig.
Helder over pensioen. U maakt iedere maand een bedrag
voor het pensioen van uw werknemers over naar Zwitserleven
PPI. Meestal betalen uw werknemers hieraan mee. Deze
eigen bijdrage wordt dan van hun salaris afgetrokken. Wij
beleggen het geld dat u naar ons overmaakt voor uw
werknemers. Op de pensioendatum komt het totale bedrag vrij. Daarmee koopt uw werknemer een pensioen.
Voor zichzelf en - als er een partner is - voor zijn partner.
Dat kan bij Zwitserleven of bij een andere verzekeraar. De
werknemer kiest zelf. Waar het op dat moment het voordeligste is.
Het bedrag dat u naar Zwitserleven PPI overmaakt is bijna
helemaal voor het pensioen voor later. Uw werknemer betaalt alleen (beperkte) kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten trekken we af van de waarde van
zijn beleggingen. Op www.zwitserleven.nl/fondsen kunt u
zien wat deze kosten zijn. Andere kosten - zoals administratiekosten, de premie voor het extra eenmalige bedrag

Unieke pensioenplanner en persoonlijke ondersteuning.
Op een persoonlijke website kunnen uw werknemers zien
hoeveel hun beleggingen op dat moment waard zijn. En
hoeveel pensioen hij hiervoor later kan krijgen. In onze
online pensioenplanner kan hij bovendien zien hoeveel
pensioen hij later in totaal krijgt. Niet alleen het pensioen
bij Zwitserleven maar ook de AOW en pensioenen die bij
eerdere werkgevers zijn opgebouwd. Bruto en hoeveel er
netto overblijft. Kijkt u op www.zwitserleven.nl/nupensioenrekening voor een demo. Is het toch nog niet duidelijk?
Dan helpt onze speciale Werknemersdesk uw werknemers
graag verder (020 - 347 88 94). Zij zijn er voor alle vragen
van uw werknemers over de Nu PensioenRekening en
kunnen ook helpen als uw werknemer later pensioen gaat
kopen.
Volledig online en een persoonlijke relatiemanager. U
beheert de pensioenregeling volledig online en heeft helder inzicht in de pensioenregeling. Veel wijzigingen hoeft
u zelfs niet door te geven. Deze wijzigingen ontvangen wij
automatisch via de gemeenten (GBA). Denkt u daarbij
aan overlijden, geboorte, huwelijk en adreswijzigingen.
De doorgegeven wijzigingen liggen direct vast in de administratie en het betalingssysteem. Dit is sneller en minder
gevoelig voor fouten. Op www.zwitserleven.nl/nupensioenrekening kunt u zien hoe het online beheer werkt.
Daarnaast heeft u één persoonlijk aanspreekpunt, uw eigen relatiemanager. Uw relatiemanager is gemakkelijk en
snel te bereiken en begeleidt u zo goed mogelijk bij het
beheren van uw pensioenregeling.

Verantwoord.
Geen onnodige risico’s. Het geld wordt belegd. Daardoor weet uw werknemer van tevoren niet precies hoeveel
geld hij straks heeft. Zwitserleven PPI doet er echter alles
aan om de risico’s die aan beleggen kleven zoveel mogelijk te beperken. Als een werknemer jong is, beleggen we
daarom met wat meer risico. Dan is de kans groter dat zijn
belegging meer opbrengt. Komt zijn pensioen dichterbij,
dan beleggen we voorzichtiger. Meer informatie over hoe
wij beleggen, kunt u vinden op www.zwitserleven.nl/nupensioenrekening.
Duurzaam. Zwitserleven PPI belegt nooit in de wapenindustrie, in bedrijven die schade aan ons milieu aanrichten of in bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid.
Ook daarin zijn we dus meer van nu en doen we meer
voor later. Op www.zwitserleven.nl/nupensioenrekening
kunt u zien waar we in beleggen en welke bedrijven we
uitsluiten.

Anders.
Een eenmalig bedrag. De Zwitserleven Nu PensioenRekening is anders dan andere pensioenregelingen. Als
een werknemer voor zijn pensioen overlijdt, gaat het
belegde geld naar pensioen voor de partner en kinderen.
Daar bovenop ontvangt de partner een eenmalig extra bedrag. Dat is een aantal maal het jaarsalaris. De partner
kan daarmee doen wat hij wil. Hoeveel keer het jaarsalaris
spreken wij bij het aangaan van de pensioenregeling met
u af. En er is nóg een voordeel. Want raakt hij arbeidsongeschikt, dan zorgt Zwitserleven ervoor dat uw werknemer tóch pensioen op blijft bouwen.

Meer van nu, dus meer voor later. Met het Zwitserleven Nu PensioenRekening bouwt uw werknemer op een eerlijke en
duidelijke manier pensioen op. Zonder onnodige kosten en met oog voor zijn toekomst, de toekomst van zijn gezin en
de toekomst van de wereld om ons heen. En is dat niet helemaal van nu?
Wat is Zwitserleven PPI? Het Zwitserleven Nu PensioenRekening is een product van Zwitserleven en Zwitserleven PPI.
Een PPI is een PremiePensioenInstelling die alleen geld mag beleggen voor pensioen. Door dat specialisme kan een PPI
lagere kosten rekenen dan een verzekeraar. Zo blijft er meer over voor pensioen van uw werknemers. De uitkeringen als
hij overlijdt en het doorgaan van de pensioenopbouw als hij arbeidsongeschikt wordt, zijn verzekerd bij Zwitserleven.
Meer informatie.
Deze brochure geeft u een eerste indruk van het Zwitserleven Nu PensioenRekening. Alle details kunt u vinden in
het productoverzicht bij deze brochure en op www.zwitserleven.nl/nupensioenrekening.
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