
Informatie bij uw nieuwe 
pensioenregeling.

Wat verandert er voor uw werknemers?
Het is belangrijk dat uw werknemers informatie ont
vangen over de veranderingen in de pensioen
regeling. U kunt uw werknemers nu al voorbereiden. 
Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen. 

Vrijwillige dekkingen standaard meeverzekerd.
Zijn de vrijwillige dekkingen standaard meeverzekerd 
voor alle werknemers met een partner? Dan kunnen uw 
werknemers deze dekking binnen 3 maanden na 
ontvangst van de Pensioen 123 zelf stopzetten op 
MijnZwitserleven. Stopt een werknemer de dekking? 
Dan informeren we de partner van de werknemer hier
over. U krijgt in dat geval de betaalde premie vanaf de 
ingangsdatum van de nieuwe regeling teruggeboekt. 
Stopt uw werknemer de dekking later? Dan brengen  
we de premie vanaf de eerstvolgende maand niet meer 
in rekening. 

Voor de bestaande groep werknemers respecteren wij 
de keuzes die al gemaakt zijn. Dit betekent dat in het 
geval van standaard meeverzekeren de dekking niet 
automatisch toegevoegd wordt als de bestaande  
werknemer nu een partner heeft en nu ook niet heeft 
gekozen voor een vrijwillige nabestaandendekking.

Vrijwillige dekkingen niet standaard verzekerd.
Zijn de vrijwillige dekkingen niet standaard verzekerd 
voor alle werknemers met een partner? Dan kunnen 
werknemers met een partner op MijnZwitserleven  
zelf een keuze maken uit de vrijwillige dekkingen. We 
brengen de partner van de werknemer op de hoogte 
van de keuze.

De dekking geldt vanaf de eerstvolgende maand.  
De premie brengen we dan ook in rekening.  

Aanpassen percentage van de premiegrondslag.
Is er in uw pensioenregeling sprake van een op lopende 
staffel? Dan stijgt het percentage van de beleggings
premie per de eerste van de maand waarin uw 
werknemer de volgende leeftijdscategorie bereikt.  

Beleggingskeuze.
We beleggen de premies van uw nieuwe werknemers 
in Horizonbeleggen. We respecteren de keuzes van 
uw huidige werknemers voor vrijwillige dekkingen en 
voor bepaalde fondsen. Werd (een deel van) de 
premie belegd in een garantiefonds? Vanaf 1 januari 
2021 beleggen we deze premie in het Zwitserleven 
Kortlopend Obligatiefonds. Als er in de nieuwe  
regeling een keuze is voor profielbeleggen of vrij
beleggen, dan kan uw werknemer ervoor kiezen de 
beleggingen te veranderen of een wijziging voor  
de toekomstige premies door te geven.

MijnZwitserleven: voor de werkgever.
Zowel u als uw werknemer logt in op MijnZwitseleven 
met de huidige gebruikersnaam en het huidige wacht 
woord.

Toegang voor uw werknemer.
Inloggen met DigiD of de Google Authenticatorapp 
is ook mogelijk via zwitserleven.nl/mijnzwitserleven.

Toegang voor uw adviseur.
Heeft u uw adviseur gemachtigd om mee te kijken  
op MijnZwitserleven? Dan kan hij ook de pensioen
regeling inzien en wijzigingen doorgeven via 
zwitserleven.nl/mijnzwitserleven.
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Betalen van de premie.
Voor het betalen van de premie ontvangt u nota’s. 
Zodra uw pensioenregeling is aangepast in onze 
administratie, ontvangt u hiervoor een mutatienota. 

Op MijnZwitserleven ziet u onder het tabblad 'Finan
cieel' uw nota’s. 

Online wijzigingen doorgeven.

Werkgever/adviseur: 

Berichten in de berichtenbox op MijnZwitserleven:

• Indiensttreding

• Uitdiensttreding

• Salarisaanpassing

• Parttime wijziging

• Aanmelden geboorte kind *

•  Samenwonen en beëindiging 

samenwonen *

• Aanpassing salaris

• Aanpassing parttimepercentage

• Adreswijziging

•  Samenwonen en beëindiging  

samenwonen

• Wijzigingen in de beleggingskeuze

• Waardeoverdracht

• Wijzigen vrijwillige dekkingen

• Aanmelden geboorte kind *

•  Samenwonen en beëindiging 

samenwonen *

• Pensioen 123

• Jaarlijks waardeoverzicht

• Uniform Pensioen Overzicht

• Risicometingbrief

• Adreswijziging in Nederland

• Huwelijk/echtscheiding

•  Geregistreerd Partnerschap  

(en beëindiging)

• Overlijden

•  Wijzigingen krijgen wij  

automatisch door

Deelnemer via MijnZwitserleven:

Informatie per post en op MijnZwitserleven:

Gemeentelijke Basisregistratie 

personen:

Als u een nieuwe werknemer heeft aangemeld op MijnZwitserleven, duurt het ongeveer een week voordat de werk
nemer brieven van ons ontvangt.

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon 020 - 347 88 94.  zwitserleven.nl

* �Het� is�mogelijk�dat� in�uw�pensioenregeling�de�mutaties� ‘aanmelden�geboorte�kind’� en� ‘samenwonen/beëindiging� samenwonen’�op�MijnZwitserleven� staan.�
Raadpleeg�hiervoor�uw�pensioenreglement.

Communicatie naar uw werknemers.
Uw werknemers ontvangen van ons de volgende berichten en brieven:


