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Begeleiding direct ingaand pensioen
Wij helpen uw werknemer onbezorgd met pensioen te gaan
Gaat uw werknemer binnenkort met pensioen? Dan is het goed om te weten welke
mogelijkheden en keuzes er zijn voor uw werknemer. Wij hebben hiervoor een dienst
ontwikkeld om uw werknemers inzicht te geven in hun pensioen. Zo weet uw werknemer
direct wat er is opgebouwd en welke opties er zijn om zo zorgeloos mogelijk met pensioen te
gaan, rekening houdend met verschillende pensioenregelingen.

Welke mogelijkheden heeft uw werknemer?
Wij inventariseren de wensen van uw werknemer, persoonlijke situatie en het opgebouwde
pensioen. Op basis van deze informatie schetsen wij de mogelijke pensioenregeling(en)
en helpen wij bij de uitvoering. De keuze is enorm en elke werknemer heeft een eigen
persoonlijke voorkeur. Ons doel is om uw werknemers te ontzorgen en de beste keuze te
laten maken, zodat zij met een gerust hart kunnen genieten van hun pensioen.

Wat doen wij voor uw werknemers?
Om samen tot de optimale pensioenregeling en -uitvoering te komen, doorlopen wij een
aantal stappen:
• persoonlijk gesprek met uw werknemer en (eventuele) partner;
• het inzichtelijk maken van de mogelijkheden, inclusief verbeterde
premieregeling en het eventueel uitstellen van het pensioen;
• verstrekken van berekeningen op basis van de volgende varianten, zodat uw werknemer
een goede keuze kan maken:
o gelijkblijvende uitkering;
o hoog-laag uitkering (min. vijf en max. tien jaar hoog pensioen);
o variabele uitkering.
• het verrichten van een marktonderzoek op basis van de wensen, inclusief het controleren
van het voorstel van de huidige pensioenverzekeraar;
• een rapportage van de resultaten van het marktonderzoek;
• het verstrekken van het definitieve maatschappijvoorstel op basis van de gemaakte keuze;
• het verwerken van het aanvraagformulier (administratieve afhandeling);
• het verzorgen van het gehele administratieproces, inclusief het voeren van correspondentie
en contact met verzekeraar(s), tot en met het afsluiten, controleren en verzenden van de
polis(sen).

‘Ons doel is om uw
werknemers te ontzorgen
en de beste keuze te laten
maken, zodat zij met een
gerust hart kunnen genieten
van hun pensioen!’

Wij helpen u graag
succesvol te ondernemen
Heeft u vragen of wilt u meer
informatie, neem dan contact op
met:
Bert Akker
06 547 279 51
bert.akker@aon.com

