Aon Hewitt

Help uw werknemers aan een goed
pensioen
Wilt u uw werknemers op weg helpen en invulling geven aan uw zorgplicht als werkgever als
het gaat om het omzetten van pensioenkapitaal in een pensioenuitkering? Aon Hewitt kan als
onafhankelĳke adviseur uw werknemers, die bĳna met pensioen gaan, bĳ staan en adviseren
over de pensioenuitkering.

Deskundig en onafhankelĳk advies

Het totale proces wordt begeleid

Meer weten?

Door uw werknemers deze service aan te
bieden zorgt u er voor dat ze deskundig en
onafhankelĳk advies krĳgen bĳ het omzetten van
het pensioenkapitaal in een pensioenuitkering,
zodat ze ombekommert van hun pensioen kunnen
genieten. Aon Hewitt, de grootste onafhankelĳke
adviseur in pensioenen van Nederland, biedt door
middel van een op maat gemaakt marktonderzoek
de beste aanbieding bĳ de samenwerkende
verzekeringsmaatschappĳen.

Uw werknemer kan het volgende verwachten:
• Een brief van Aon Hewitt om aan te kondigen
dat er een pensioenkapitaal vrĳkomt.
• Een inventarisatie van de wensen van uw
werknemer rekening houdend met fiscale en
verzekeringsaspecten en op basis daarvan een
individueel marktonderzoek.
• Een rapportage met de resultaten van het
marktonderzoek. Op basis hiervan kan de
werknemer een keuze maken. Eventueel
aangevuld met een persoonlĳk gesprek.
• Aon Hewitt dient de aanvraag van de polis
in, begeleidt deze volledig en zorgt dat de
uitkering correct en op tĳd wordt gedaan.
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Uw werknemers worden volledig geïnformeerd
over de mogelĳkheden van het aanwenden
van het pensioenkapitaal. Daarnaast kunnen wĳ
uw werknemers informeren over de gevolgen
van het eerder of later stoppen met werken,
hierbĳ rekening houdend met fiscale en
verzekeringsaspecten.

Risk. Reinsurance. Human Resources.

Laat uw werknemers genieten van een
onbekommerd pensioen
De prĳs voor begeleiding en advies is EUR
849 voor ons schriftelĳke advies op basis van
individueel marktonderzoek en EUR 250 extra voor
een eventueel aanvullend persoonlĳk gesprek.

