
Werknemer.

•   Een hoger rendement door de moderne persoon-
lijke lifecycles.

•   PensioenInzicht: de makkelijkste manier om 
inzicht in het totale pensioen te  krijgen. 

•   Verantwoorde beleggingsfondsen met lage 
fondskosten.

•   Zelf voor extra pensioen zorgen met 
 PensioenAanvullen.

Werkgever.

•   Vrijheid: geen contractduur en 2 maanden  
opzegtermijn.

•   Vaste administratiekosten van ¤ 65,00 per 
werknemer per jaar. 

•   Zwitserleven Netto Pensioen: voor werknemers 
met een salaris boven ¤ 100.000.

•   Helder overzicht en een eenvoudige administratie 
via persoonlijk website.

Adviseur.

•   Regie: verlengingsvoorstellen, offertes, juridische 
stukken en beheer via één website.

•   Nu Pensioen: flexibel en op maat te maken.

•   Partnerpensioen op basis van middelloon of 
eindloon. 

•   De pensioenregeling namens de werk gever 
beheren en meekijken met de deelnemer.

De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons 

pensioen. Zwitserleven denkt met u mee en biedt oplossingen die helemaal van nu zijn. Met verantwoorde beleggingen in duurzame 

bedrijven. Neem Nu Pensioen en Nu PensioenRekening. Producten van Zwitserleven en Zwitserleven PPI. Deze bieden de werkgever en 

de werknemer een modern pensioen. Met lage kosten, duidelijk en verantwoord. En alles online, ook voor u als adviseur.

Waarom kiezen voor de Zwitserleven PPI oplossingen?

Wat zijn de verschillen tussen 
Nu Pensioen en Nu PensioenRekening?

Zwitserleven Nu Pensioen.
Duidelijk, verantwoord en compleet.

•   Compleet: het alternatief voor de verzekerde regeling.

•   HorizonBeleggen en ProfielBeleggen met verbeterde 
lifecycles en meer verwacht rendement.

•   Ruime keuze beleggingsfondsen bij VrijBeleggen, 
inclusief indexfondsen.

•   Nabestaandenoverbruggingspensioen is vrijwillig mee 
te verzekeren.

•   Zwitserleven Netto Pensioen: voor werknemers met 
een salaris boven ¤ 100.00.

Meer van nu. Meer voor later.

Nu Pensioen en 
Nu PensioenRekening.

Zwitserleven Nu PensioenRekening.
Eenvoud, verantwoord en anders.

•   Anders: vrij te besteden eenmalige uitkering bij over-
lijden voor de pensioendatum.

•   Eenvoud door HorizonBeleggen met verbeterde life-
cycles en meer verwacht rendement.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op  
met Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI  
op 020 - 347 80 37 of uw accountmanager.



Met iets meer risico meer verwacht 
totaal rendement.
Voor Zwitserleven Nu Pensioen en Nu Pen-
sioenRekening zijn de lifecycles en beleg-
gingsmogelijkheden verbeterd:

•   Betere beleggingsmix per leeftijd en 
risico profiel voor HorizonBeleggen en 
ProfielBeleggen.

•   Tijdens de hele lifecycle wordt meer 
belegd in Zwitserleven Wereld Aandelen-
fonds, Zwitserleven Credits Fonds 
(bedrijfsobligaties) en Zwitserleven Selec-
tie Fonds. En minder in staatsobligaties. 
Hierdoor is de kans op een beter rende-
ment groter.

•   De twee nieuwe obligatiefondsen 
 Zwitserleven Long Duration Fonds en 
Zwitserleven Medium Duration Fonds, 
beleggen vooral in lange termijn obliga-
ties. Hierdoor kan in de laatste fase offen-
siever belegd worden in aandelen en 
bedrijfsobligaties. Met als resultaat een 
hoger verwacht pensioen.

Zwitserleven is in 2014 opnieuw de meest 
duurzame verzekeraar van Nederland. Dat 
blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van 
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 
(VBDO) heeft gedaan voor haar jaarlijkse 
Benchmark Verantwoord Beleggen door 
Verzekeraars in Nederland. Zwitserleven 
heeft hoger gescoord dan vorig jaar.

“Dat een goed rendement en verantwoord 
beleggen een match zijn, bewijst Zwitserle-
ven nu voor het derde jaar op rij,” vertelt 
Seada van den Herik, directievoorzitter Zwit-
serleven. “Dat wordt gewaardeerd door onze 
klanten, die steeds vaker voor Zwitserleven 

•   Het fondsassortiment VrijBeleggen bij Nu 
Pensioen is uitgebreid met indexfondsen.

Verbeteringen getoetst door onafhan-
kelijk bureau.
De verbeteringen in HorizonBeleggen en 
ProfielBeleggen zijn getoetst door LNBB 
actuarissen + pensioenconsultants. LNBB 
beoordeelt ons nieuwe lifecycles model 
positief. Zo is hun reactie op het HorizonBe-
leggen: ‘Verwacht lange termijn rendement 
20% hoger, risico maar 3% hoger’.

Verlaagde fondskosten.
De service fees voor het Zwitserleven Vast-
goedfonds, Zwitserleven Wereld Aandelen-
fonds en Zwitserleven Selectie Fonds worden 
per 1 januari 2015 verlaagd. Hierdoor gaan 
de kosten voor HorizonBeleggen en Profiel-
Beleggen omlaag.

 Verbeterde Lifecycles, 
lagere  fondskosten en indexfondsen.
Verwacht lange termijn rendement 20% hoger, risico maar 3% hoger.

Fonds Totale fondskosten per 1-1-2015

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 0,52%

Zwitserleven Credits Fonds 0,54%

Zwitserleven Selectie Fonds 0,76%

Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%

Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%

Overige beleggingen

Wereld aandelen

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

100%

50%

0%

18 leeftijd 67

3 jaar op rij de meest 
verantwoorde belegger

Zwitserleven

kiezen vanwege het verantwoorde beleg-
gingsbeleid. Het is goed om te zien dat onze 
blijvende en steeds verder gaande inzet op 
het gebied van duurzaamheid wordt beloond 
door VBDO.

Zwitserleven voor derde jaar op rij 
meest duurzame verzekeraar.



Oplossing voor werknemers  
met een salaris  boven € 100.000
Per 1 januari 2015 mag een werknemer over het salaris boven ¤ 100.000 geen 

‘gewoon’ pensioen meer opbouwen. Daarom breidt Zwitserleven het Nu 

 Pen sioen volgend jaar uit met het Zwitserleven Netto Pensioen. Hiermee kan 

de werknemer vrijwillig pen sioen opbouwen over het salaris boven ¤ 100.000:

•   Eenvoudig voor de werkgever: de werk gever 
betaalt jaarlijks een bedrag per werknemer met 
een salaris boven ¤ 100.000. 

•   Voordelig voor de werknemer: de werknemer 
betaalt alleen kosten voor het regelen van de 
beleggingen.

•   Als vrijstelling van premiebetaling bij arbeidson-
geschiktheid wordt meever zekerd, betaalt de 
werknemer ook deze premie.

•   Geen vermogensrendementsheffing over de 
waarde van het Netto Pensioen.

•   Het pensioen is niet belast in box 1 en wordt 
zonder inhoudingen uitgekeerd.

•   Flexibel: de werknemer kiest zelf of hij meedoet 
en hoeveel hij inlegt.

•   Geen medische waarborgen.
•   Ook een netto nabestaandenpensioen mogelijk. 

De werkgever betaalt dan de premie.

De voordelen van het werken met mijnpensioen.zwitserleven.nl:

•   Alle verlengingsvoorstellen kunt u online bekijken en wijzigen.

•   Bij de offerte zijn ook de juridische stukken meteen beschikbaar.

•   De pensioenregeling is eenvoudig te  beheren.

•   U bent direct op de hoogte van alle  wijzigingen in de regeling.

•   U kunt wijzigingen insturen namens de werkgever.

•    Inkijkfunctie: u kunt meekijken met de werkgever op de persoonlijke website van 
de werknemer.

Samen met uw klant inzicht  
en overzicht.
Met de werkgever kunt u afspraken maken 
wie het beheer van de pensioenregeling 
doet. Veel wijzigingen ontvangen wij auto-
matisch via de gemeente (GBA). Denk daar-
bij aan huwelijk, overlijden, geboorte en 
adreswijzigingen. De doorgegeven wijzigin-
gen liggen direct vast in onze administratie. 
Zo heeft u direct overzicht en inzicht in de 
pensioenregeling van uw klant.

Inkijkfunctie op persoonlijke website 
werknemer.
De werkgever en u kunnen de persoonlijke 
pagina van de werknemer op mijnpensioen.
zwitserleven.nl bekijken. Op de pagina van 
de werknemers staat onder andere:
•    De huidige beleggingen.
•   De beleggingswaarde.
•   De hoogte van een (mogelijk) 

 partnerpensioen.
•   Voorbeeldpensioenen en voorbeeldkapi-

talen op de pensioendatum.

Zwitserleven persoonlijke websites: 
efficiënt en zelf aan het stuur.
Op mijnpensioen.zwitserleven.nl kunt u snel en  eenvoudig offertes 

maken voor Nu Pensioen en Nu PensioenRekening. U heeft online 

toegang tot alle informatie van uw pensioencontracten.



Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen. Telefoon 020 - 347 84 78. www.zwitserleven.nl

PensioenInzicht: 
in 10 minuten 
een totaaloverzicht 
van uw pensioen!

De gegevens van het pensioen van de werk-
nemer halen we uit de Zwitserleven syste-
men. De AOW en de pensioenen die niet bij 
Zwitserleven zijn opgebouwd, staan op 
MijnPensioenOverzicht.nl. 
Deze gegevens zijn via PensioenInzicht 
eenvoudig zelf op te halen. Zonder allerlei 
getallen op te zoeken en over te typen.  
Alle pensioenen worden door Pensioen-
Inzicht automatisch op de juiste plek gezet. 
Met die informatie is eenvoudig te zien:

•   Hoe hoog het inkomen wordt bij eerder 
of later met pensioen gaan.

•   Wat sparen oplevert als daar nu mee 
gestart wordt.

•   Wat de partner krijgt bij overlijden.

•   Wat het effect is als de beleggingen mee 
of tegen zitten (alleen als gebruiker 
beleggingspensioen bij Zwitserleven 
heeft). 

Kijk snel op Zwitserleven.nl/Pensioen Inzicht 
voor meer informatie en de rekentool zelf!

•   In 10 minuten meer inzicht in het 
totale pensioen.

•   Eenvoudig via Zwitserleven.nl te 
bekijken.

•   Inloggen gaat met DigiD, wel zo 
veilig.

•   Voor advies verwijzen we naar u 
als adviseur.

Met Zwitserleven PensioenInzicht krijgt iedere Nederlander nu al meer inzicht 

in zijn of haar pensioen. Niet alleen in het pensioen bij Zwitserleven, maar in 

zijn totale pensioen. Dus met AOW én bij andere  verzekeraars of pensioen-

fondsen opgebouwde pensioenen. De rekentool toont het totale pensioen in 

een eenvoudige grafiek. Bruto, maar ook netto. Om een indruk te krijgen of 

het pensioen voldoende is, vergelijken we het pensioen met het inkomen op 

dit moment.

Hoe Zwitserleven PensioenInzicht werkt.


