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

Inzicht in uw pensioen.
Van uw pensioen wilt u natuurlijk genieten. Of u nu grote
of kleine plannen heeft. Het is prettig als u genoeg heeft
om die plannen uit te voeren. Maar heeft u genoeg pen
sioen? Met de tool kunt u uw totale pensioen bekijken.
Ook als u eerder andere werkgevers heeft gehad. Bekijk
uw inzicht in uw pensioen.

nieuwZ.
nieuwZ houdt u op de hoogte van actuele zaken over
inkomen voor later. Zoals meer inzicht in pensioen,
sparen en beleggen. En met tips over wat u zelf kunt doen.
Ook actuele politieke onderwerpen die gevolgen hebben
op “inkomen voor later” leggen we helder uit. nieuwZ
verschijnt op momenten dat er nieuws is. Soms is dat eens
per maand. Soms iets vaker. U kunt zich hier aanmelden
voor nieuwZ.

PensioenMomentje.
In ongeveer 30 minuten krijgt u antwoord op persoonlijke
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. Met scherpe interviews, columns,
filmpjes en mooie lezersaanbiedingen. Straks informeert
en inspireert. Elk kwartaal weer. U kunt zich hier aanmelden voor de Straks.

PensioenAvonden.
Speciaal voor werknemers die over enkele jaren met pen
sioen gaan organiseren wij regelmatigOPEN
PensioenAvonden.
Meld u hier aan voor de eerstvolgende PensioenAvond.

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.

Mijnpensioen.zwitserleven.nl

OPEN

OPEN

OPEN

Werknemers met een nieuwe pensioenregeling op basis
van beleggingen hebben een eigen website. Op deze
website ziet u alle informatie over uw pensioenregeling.
En kunt u mutaties doorgeven.

OPEN
8 momenten
bepalen OPEN
uw inkomen
voor later.
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Levensmomenten: nadenken over
8 belangrijke momenten in uw leven.
Van een eerste baan tot een tweede huwelijk. Acht
momenten kunnen bepalend zijn voor uw inkomen voor
later. Het is belangrijk om hier op deze momenten bij
stil te staan. Zo komt u later niet voor verrassingen te
staan. Bekijk hier alle animaties over deze momenten.

Social Media.
Zwitserleven is ook actief op social media: LinkedIn,
Twitter, Facebook, Youtube en Google+. Via deze weg delen
we graag onze pensioenkennis en beantwoorden vragen
over ons bedrijf, onze producten en onze dienstverlening.

