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Beleggingen

De werknemer heeft inzicht in het huidige beleggingssaldo, de maandelijkse 

ontwikkeling daarvan, de opgebouwde waarde per beleggingsfonds en de 

transacties per maand.

Waardeoverdracht

De werknemer zet via het portaal waardeoverdracht(en) van pensioen 

opgebouwd bij vorige werkgevers naar Allianz eenvoudig in gang. 

En verder

• Veilig inloggen met DigiD

• Zowel Nederlands als Engels

• Dynamische startpagina

• Wat gebeurt er bij…

• Contact, FAQ en downloads

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een demo van het Allianz Persoonlijk Pensioen 

Portaal? Neem dan contact op met uw accountmanager.
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Activatie e-mails Pensioenprofiel Pensioen Planner
Werknemers ontvangen onder-

steuning bij life events die impact 

kunnen hebben op hun pensioen. 

Bijvoorbeeld een nieuwe baan, het 

krijgen van een kind of echtscheiding. 

Op het juiste moment een duwtje 

in de rug om aan hun pensioen te 

denken.

Door het pensioenprofiel zo volledig 

mogelijk te vullen, neemt de nauw-

keurigheid en betrouwbaarheid van 

de getoonde bedragen in het portaal 

toe. En sluiten de door de werknemer 

te maken keuzes beter aan bij zijn 

persoonlijke situatie.

In één oogopslag inzicht in het 

pensioen dat de werknemer vanaf 

zijn pensioendatum verwacht te 

ontvangen en in het pensioendoel. 

Een eventueel pensioengat is direct 

duidelijk. Het verwachte pensioen is 

opgebouwd uit pensioen bij Allianz, 

AOW en eventueel overig inkomen.

Wil de werknemer meer of minder 

gaan werken, eerder of later met 

pensioen of extra bijsparen? In de 

planner zien werknemers het effect 

van dergelijke mogelijkheden op 

de hoogte van hun pensioen.  

Zowel in grafiek als in cijfers.

1. Risicoprofiel 2. Beleggingskeuze 3. Pensioendoel 4. Overig inkomen
Beleggen kan niet zonder risico. De 

werknemer bepaalt zelf met hoeveel 

risico er voor hem wordt belegd. Door 

het beantwoorden van een aantal 

vragen, stelt hij zijn risicoprofiel vast; 

defensief, neutraal of offensief.

Wil de werknemer straks een vast of 

variabel pensioen? Afhankelijk van de 

beleggingskeuze die de werknemer 

maakt, sorteren wij optimaal voor op 

doorbeleggen (variabel pensioen) 

dan wel een vast pensioen.

Hoeveel inkomen heeft de werknemer 

nodig na zijn pensioendatum? Voor 

het bepalen van het pensioendoel 

kan de werknemer gebruik maken 

van richtbedragen vastgesteld door 

het Nibud. Of hij doet een indicatieve 

schatting, weergegeven als percen-

tage van zijn huidige netto inkomen.

Naast het pensioen bij Allianz 

ontvangt de werknemer AOW. 

Daarnaast heeft hij mogelijk overig 

inkomen zoals pensioen opgebouwd 

bij vorige werkgevers. Door het 

uploaden van zijn gegevens van 

mijnpensioenoverzicht.nl krijgt de 

werknemer een compleet beeld.

PENSIOENPROFIEL


