
Informatie bij uw nieuwe 
i-pensioenregeling.

U heeft voor het pensioen van uw werknemers 
gekozen voor Zwitserleven. Uw pensioenregeling 
nemen we op in onze administratie volgens de 
uitgangspunten in de offerte. Hieronder leest u welke 
zaken voor u belangrijk zijn. Het is belangrijk dat  
uw werknemers informatie ontvangen over de  
pensioenregeling. U kunt uw werknemers nu al  
voorbereiden.

MyWorkplace, uw persoonlijke website.
Toegang werkgever.
Om wijzigingen door te geven, kunt u MyWorkplace 
gebruiken. Hieronder ziet u een overzicht van de 

wijzigingen die het meest voorkomen. U ziet ook 
welke wijzigingen automatisch gaan. Daar heeft u 
geen omkijken naar.

Toegang adviseur.
Heeft u uw adviseur gemachtigd om mee te kijken  
op MyWorkplace? Dan kan hij uw pensioenregeling 
bekijken en wijzigingen doorgeven. Heeft u uw  
adviseur gemachtigd en heeft hij ook een ver-
werkingsovereenkomst getekend? Dan heeft hij 
dezelfde functionaliteiten binnen MyWorkplace als u.

• Indiensttreding 

• Uitdiensttreding 

• Salarisaanpassing 

• Wijziging parttimepercentage 

• Aanmelden geboorte kind 

• Samenwonen en beëindiging samenwonen 

• Waardeoverdracht 

• Aanmelden onbetaald verlof

• Bijsluiten/beëindigen vrijwillige dekkingen

Mutaties die u of uw adviseur doorgeven

Kijkt u voor alle wijzigingen op MyWorkplace onder My Plan.

Automatische wijzigingen via Gemeente Basis

registratie personen

• Adreswijziging in Nederland 

• Huwelijk/echtscheiding 

•  Geregistreerd partnerschap/einde geregistreerd  

partnerschap 

• Overlijden 



Betalen van de premie.
U heeft via zwitserleven.nl/mijnzwitserleven online 
inzicht in uw facturen voor pensioenen en een  
overlijdensrisicoverzekering, als u die heeft. De 
hoogte van deze facturen hangt af van bijvoorbeeld 
wijzigingen in uw personeelsbestand. Het bedrag 
kan ook anders worden door aanpassingen van  
salarissen en parttime percentages. Verder kunnen  
de bedragen in de facturen afwijken  van de bedragen 
in de offerte door bijvoorbeeld wijzigingen in uw 
personeels bestand of door aanpassingen van 
bijvoorbeeld de salarissen. 

Communicatie naar uw werknemers.
Uw bestaande en nieuwe werknemers ontvangen 
informatie van ons. Ieder jaar ontvangen zij een 
Uniform Pensioen Overzicht. Nieuwe werknemers 
ontvangen de Pensioen 1-2-3. Wijzigt er iets voor  
een werknemer? Dan ontvangt deze een pensioen-
overzicht. Uw werknemers kunnen deze informatie 
raadplegen via zwitserleven.nl/mijnzwitserleven. Welke 
informatie uw werknemer waar kan vinden, ziet u 
hieronder. 

Pensioenoverzicht 

• Aanpassing salaris 

• Aanpassing parttimepercentage 

• Huwelijk/echtscheiding 

• Samenwonen en beëindiging samenwonen 

• Pensioen 1-2-3 voor nieuwe werknemers 

• Uniform Pensioen Overzicht 

Pensioeninzicht 

Werknemers ontvangen een pensioenoverzicht bij de volgende wijziging:
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