innovatie
Meer pensioen en zekerheid voor hetzelfde geld
Pensioen is simpel

Niet goed, geld… weg

U betaalt premie, uw premie wordt
belegd en als u met pensioen gaat
koopt u met de opbrengst van de
beleggingen een pensioen. Zo sim
pel is het, en toch lijkt het premie
pensioen ingewikkeld. Door kosten
en risicopremies die ten laste van
de pensioenbeleggingen komen.
Maar vooral door het onzekere
resultaat van die beleggingen. De
opbouw van pensioen is onduide
lijk en het uiteindelijke pensioen
resultaat onzeker. Premiepensioen
is voor werkgevers en werknemers
niet helder.

Pensioen is een kostbare arbeids
voorwaarde en iedereen wil het
beste resultaat. En dat kan, want er
zijn veel pensioenuitvoerders en
pensioen
producten waaruit geko
zen kan worden. Zo’n keuze wordt
iedere vijf of tien jaar gemaakt. Dat
is een lange periode en daarom is
weloverwogen kiezen belangrijk.
Een verkeerde keuze betekent dat
een te groot deel van de pensioen
premie jarenlang opgaat aan kos
ten en premies of verloren
gaat door te lage beleggings
opbrengsten. Optimaal beleggen,

kostenefficiëntie en heldere com
municatieover risico’s en beleggings
resultaten, daar draait
het om bij premiepensioenen.
Werkgever én werknemer heb
ben daarbij dezelfde doelstelling:
meer pensioenen zekerheid voor
hetzelfde geld.

PremiepensioenWijzer

hetzelfde geld. Wat ingewikkeld
lijkt, wordt met de Prudentietoets
inzichtelijk en begrijpelijk, simpel
dus. Dat inzicht maakt een goede
keuze eenvoudig en uitlegbaar aan
iedereen die belang heeft bij die
keuze. Meer pensioen en zekerheid
voor hetzelfde geld door beter te
beleggen en te besparen op kosten
en premies.

LNBB actuarissen + pensioencon
sultants heeft de Premie
pen
sioenWijzer ontwik
keld om pen
sioenproducten op een objectieve
en zinvolle manier te analyseren en
vergelijken.

“Premiepensioenen
beloven veel maar
garanderen niets,
recht op duidelijkheid in onzekere
pensioenregelingen.”
Met de Prudentietoets, onderdeel
van de PremiepensioenWijzer,
kunt u uw doelstelling realiseren:
meer pensioen en zekerheid voor

pensioen duur maken. Met het
Uniform Realistisch Pensioen
Overzicht hebben werknemers
steeds inzicht in het pensioen dat
zij kunnen verwachten en de band
breedte waar ze rekening mee
moeten houden.

“Werknemers krijgen
– eindelijk! – een
realistisch beeld
van hun pensioen!”
Interesse?

Maar de PremiepensioenWijzer is
meer. Communicatie over premie
pensioenen waar u echt wat aan
hebt. Werknemers krijgen – einde
lijk! – een realistisch beeld van hun
pensioen, rekening houdend met
de onrustige financiële markten en
met de lage rente en almaar
stijgendelevensverwachting die

Kijk op
www.premiepensioenwijzer.nl
voor meer informatie of bel
LNBB actuarissen
+ pensioenconsultants
(078-6117111) en vraag naar
Jack Borremans of Roel Nass.

