Tariefkaart beheer

Pensioen
voor uw werknemers

Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de kosten hiervoor. Zo weet u wat u kunt verwachten.
Om uw pensioenregeling actueel te houden, verrichten wij altijd onze basis dienstverlening (module 1).
Daarnaast kiest u zelf welke aanvullende dienstverlening u wilt: module 2 en/of module 3.

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

module 1 - basis

wat kunnen we nog meer voor u doen?

€ 870,- per jaar + € 15,- per deelnemer per jaar

• Wilt u een persoonlijk bezoek of extra gesprek met de
pensioenadviseur?

Beheer van uw regeling door Zicht

- Los bezoek van 2 uur met een verslag € 555,-

Uw pensioenregeling is opgenomen in de administratie van Zicht. Wij zorgen voor de communicatie met de

- Bezoek in combinatie met jaarlijks contactmoment € 345,-

pensioenverzekeraar.

• Wilt u een presentatie of uitleg over uw pensioen-

Jaarlijks contact

regeling aan deelnemers? We maken voor u een

We hebben ieder jaar telefonisch contact met u. We bespreken dan:

maatwerkofferte op uurbasis.

• Hebben uw afdeling HR of de deelnemers veel pensioen
vragen? We beantwoorden de pensioenvragen (boven
de 2 uur per jaar) op uurbasis.
• Heeft u behoefte aan andere ondersteuning voor uw
pensioenregeling? Dat kan. We maken graag een
maatwerkofferte voor u op uurbasis.

• Zijn er wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten of juridische structuur? En wat zijn de gevolgen van een mogelijke aansluiting
bij bedrijfspensioenfonds?
• De uitvoering van de regeling: is iedereen wel aangemeld?
• Verwerkt de verzekeraar de aanpassingen op redelijke termijn?
• Welke wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen hebben gevolgen voor uw pensioenregeling?

Pensioenvragen

richtprijzen voor het informeren over de pensioenregeling
presentatie aan werknemers (incl. voorbereiden)

€ 825,- per dagdeel

individuele gesprekken met werknemers (incl. voorbereiden)

€ 1.099,- per dagdeel

Uw medewerker wil weten hoe het zit met de pensioenaanspraken. We informeren dan over de aanspraken bij de situatie

trainen en adviseren HR werknemer(s) (excl. voorbereiden)

€ 825,- per dagdeel

van pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

toelichting aan OR (incl. voorbereiden)

€ 825,- per dagdeel

U of uw medewerkers hebben een vraag over de regeling. We beantwoorden deze voor u tot een maximum van 2 uur per jaar.

Informeren deelnemers
Geen contractvervaldatum
Heeft uw pensioenregeling geen contractvervaldatum? Dan voeren we één keer per 5 jaar een toets uit om te beoordelen of
de regeling en het pensioenproduct nog bij uw wensen en doelstellingen past. U ontvangt hiervoor een aanvullende factuur
op uurbasis.

aanvullende modules (optioneel)

+module 2

+module 3

€ 525,- per jaar + € 70,- per deelnemer per jaar

€ 125,- per jaar per aanvullende regeling

Administratief beheer

We verzorgen in deze module het beheer op de

We melden voor u de mutaties bij de pensioenuitvoerder

aanvullende regelingen binnen uw pensioenregeling:

(zoals in- en uitdiensttredingen, wijzigingen in percentage

• Anw-hiaat

dienstverband, wijzigingen in gezinssituatie, etc.). Daarna

• Bijspaarregeling

controleren we de door de pensioenuitvoerder afgegeven

• Netto pensioenregeling

verzekeringsbewijzen en de in rekening gebrachte
premies. We bespreken dit vervolgens periodiek met u.

Salaris, premie en eigen bijdrage
We verzorgen de jaarlijkse salarisaanpassing bij de
pensioenuitvoerder. Ook krijgt u ieder jaar een berekening
van de eigen bijdrage per deelnemer. Dit kunnen we ook
voor nieuwe deelnemers verzorgen.

Deelnemersinformatie
Alle deelnemers ontvangen 5 jaar vóór pensioendatum
een informatieset.

Alle tarieven op deze tariefkaart zijn vrijgesteld van btw.

Geldig tot uiterlijk 1 januari 2019.
info@zichtadviseurs.nl

WWW.ZICHTADVISEURS.NL

I.B.PB.0118

Deze tariefkaart hoort bij de folder ‘Pensioen voor uw werknemers’.

