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Tarieven en verbeteringen  Zwitserleven Nu Pensioen Plus! 
en Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Zwitserleven  
Nu Pensioen Plus!

Zwitserleven 
Exclusief Pensioen

Tarieven 

Administratiekosten Per deelnemer ¤ 65 * Per deelnemer ¤ 57,50 - ¤ 99 (2016)

Eenmalige kosten Geen * Geen

PensioenAanvullen Geen extra kosten per deelnemer * Geen extra kosten per deelnemer *

Fondskosten Verlaging van beheerkosten 
In offerte ziet u dit terug met een korting van 20%

Verlaging van beheerkosten 
In offerte ziet u dit terug met een korting van 20% 

Rendementscorrectie De marktrente bepaalt de hoogte van de premie voor 
het partner-wezen- en nabestaandenoverbruggings-
pensioen. De marktrente fluctueert. Wij passen uw 
premie aan  de marktrente. Dat noemen wij 
RendementsCorrectie. Met de introductie van 
RendementsCorrectie vervalt de opslag van 14,7%  
op de premie van het nabestaandenpensioen.

De marktrente bepaalt de hoogte van de premie voor 
het partner-wezen- en nabestaandenoverbruggings-
pensioen. De marktrente fluctueert. Wij passen uw 
premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij 
RendementsCorrectie. Met de introductie van 
RendementsCorrectie vervalt de opslag van 14,7%  
op de premie van het nabestaandenpensioen. 

Nieuwe tarieven geldig voor Nieuwe contracten en verlengingen per 1 januari 2017 Nieuwe contracten en verlengingen per 1 januari 2017

Verbeteringen per 1 januari 2017 

Onbepaald nabestaanden-
pensioen

Onbepaald nabestaandenpensioen is mogelijk  
vanaf 20 werknemers

Onbepaald nabestaandenpensioen is mogelijk  
vanaf 20 werknemers

Nabestaandenoverbrug-
gingspensioen (NOVP)

Keuze in verplicht of vrijwillig NOVP

Keuze in hoogte NOVP: een vast bedrag van ¤ 10.000 of 
bedrag gekoppeld aan 8/7e van de Anw-uitkering

Arbeidsongeschiktheid-
spensioen (AOP)

Verplicht AOP is mogelijk als er ook een onbepaald 
partnerpensioen is verzekerd

Beleggingswaarde bij  
overlijden

Overlijdt een deelnemer voor de pensioendatum?  
Dan wordt de beleggingswaarde gebruikt voor het 
verbeteren van het partnerpensioen

Staffel beschikbare premie Meer keuze in staffel beschikbare premie

ProfielBeleggen Plus en 
ZekerheidZwitch

Keuze voor de deelnemer om vanaf 52-jarige leeftijd  
geleidelijk pensioen “in te kopen”. Biedt ook de 
mogelijkheid om na de pensioenleeftijd door te beleggen. 
Vanaf de pensioendatum ontvangt de deelnemer het al 
ingekochte gegarandeerde pensioen. Na de pensioen-
datum kan er verder belegd worden met de resterende 
beleggingen. Hiervan wordt een variabele pensioen-
uitkering aangekocht. De hoogte van dit pensioen is onder 
andere afhankelijk van het behaalde rendement. 

* ongewijzigd


