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EEN GOED
PENSIOEN VOOR UW
MEDEWERKERS
U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen
wilt motiveren en omdat u daarmee gemakkelijker werknemers aantrekt
die uw onderneming nog succesvoller maken. Een aantrekkelijk pakket
arbeidsvoorwaarden is daarom onmisbaar. En daarbinnen mag een
goede pensioenovereenkomst niet ontbreken.

U HEEFT DE REGIE

PREMIEOVEREENKOMST

Het Allianz Design Pensioen voorziet in een goede pensioen-

U heeft de keuze uit drie soorten pensioenovereenkomsten

overeenkomst. Voor u als werkgever en voor uw werknemers.

voor uw werknemers: een uitkeringsovereenkomst (eindloon en

Als werkgever heeft u zelf in de hand hoe u het pensioen wilt

middelloon), kapitaalovereenkomst of een premieovereen-

inrichten en uw werknemers profiteren van uitstekende

komst. Allianz biedt alleen premieovereenkomsten aan. Dat is

rendementen. Omdat het Allianz Design Pensioen een

een bewuste keuze: met een pensioen-overeenkomst op basis

duidelijke structuur en heldere kosten heeft, weet u precies

van beschikbare premie heeft u de kosten in de hand. U zegt

waar u aan toe bent.

namelijk geen uitkering toe - met alle onverwachte kosten van
dien - , maar een pensioenpremie. U weet dus precies waar u
aan toe bent.

EÉN ANTWOORD OP VELE VRAGEN
Bij de keuze voor een pensioenovereenkomst gaat u niet over

HOE WERKT HET?

één nacht ijs. Het is een stap met grote gevolgen voor u en uw
werknemers. En er spelen veel vragen mee. Welk pensioen

Bij het Allianz Design Pensioen wordt elk jaar een percentage

houdt echt rekening met de individuele omstandigheden van

van de pensioengrondslag als premie betaald. Van de premies

uw werknemers? Kunnen uw medewerkers met het pensioen

worden eerst de kosten ingehouden. De resterende inleg wordt

eerder of juist later stoppen met werken? Wat gebeurt er bij

geïnvesteerd in beleggings-fondsen. De hoogte van het op te

(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of bij overlijden? Hoe

bouwen pensioen-kapitaal voor uw medewerkers is afhankelijk

houdt u de kosten beheersbaar? Met welke wettelijke regels

van de prestaties en koersontwikkelingen van de fondsen.

moet u rekening houden? Allemaal vragen waarop het Allianz

Daarvan kopen ze op de pensioendatum een periodieke

Design Pensioen antwoord geeft.

uitkering aan.
Tot zover heel normaal. Maar bij het Allianz Design Pensioen
kunnen uw medewerkers tegelijk het partner- en/of wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. De
hiervoor benodigde risicopremies worden onttrokken uit het
pensioenkapitaal. En wat Allianz Design Pensioen echt uniek
maakt, is de systematiek van Einddatumgericht Beleggen.
Daarbij wordt het beleggingsrisico steeds kleiner naarmate
de pensioendatum nadert.

VOORDELEN ALLIANZ DESIGN PENSIOEN

3. EEN UNIEKE BELEGGINGSMETHODE

Het Allianz Design Pensioen biedt u en uw medewerkers enkele

De unieke methode Einddatumgericht Beleggen binnen het

significante voordelen. Voor u een pensioenovereenkomst

Allianz Design Pensioen zorgt voor een optimale mix tussen

waarbij u precies weet waar u aan toe bent, voor uw mede-

rendement en risico. Daarbij neemt het risico af naarmate de

werkers een flexibel pensioen met afnemend beleggingsrisico

pensioendatum nadert. Met deze methode voldoet u aan de

naarmate de pensioendatum nadert. Op de volgende pagina

vereisten van de Pensioenwet. Meer informatie hierover treft u

vindt u de voordelen op een rij.

aan in de brochure Einddatumgericht Beleggen.
Beleggen buiten de systematiek

1. DUIDELIJKE KOSTEN EN VOORWAARDEN

Met Einddatumgericht Beleggen Standaard hebben uw werknemers geen omkijken naar hun beleggingen. Dat is volledig

Het Allianz Design Pensioen is een transparante en inzichtelijke

in handen van onze vermogensbeheerders. Maar u kunt uw

pensioenovereenkomst. U ziet precies hoe de kosten worden

werknemers ook de mogelijkheid bieden om in andere profielen

verdeeld, wat in rekening wordt gebracht voor de risico-

te beleggen waarbij zij meer of juist minder risico lopen. Als u

dekkingen en wat de beleggingskosten zijn. Ook kunt u rekenen

hiervoor kiest, wordt in het pensioenreglement de mogelijkheid

op heldere en begrijpelijke offerte-berekeningen, pensioen-

van ‘opting out’ opgenomen. Dit is de keuzemogelijkheid voor

overzichten en polisvoorwaarden.

deelnemers om af te wijken van Einddatumgericht Beleggen
Standaard.

2. MÉÉR DAN EEN OUDERDOMSPENSIOEN
4. EEN GOEDE PENSIOENADMINISTRATIE
Een goed pensioen betekent méér dan alleen een goed
inkomen later. Een goed pensioen biedt uw werknemers ook

U wilt voor uw werknemers een goede pensioenovereenkomst

inkomenszekerheid tijdens hun werkzame leven. Binnen het

met optimale beleggingsresultaten. Voor uzelf wilt u een

Allianz Design Pensioen kunnen de risico’s van overlijden en

minimum aan administratie. Bovendien wilt u een administratie

arbeidsongeschiktheid worden afgedekt. Dat kan met een

die u blindelings kunt vertrouwen. Dat is bij Allianz in goede

partner- en/of wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen

handen. Wij werken met een geautomatiseerde regelingen-

én met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als werk-

administratie en rekening-courant. Daarnaast kunnen er

gever bepaalt u welke zekerheden u voor uw werknemers wilt

afspraken gemaakt worden over doorlooptijden. Dat biedt u

afsluiten.

als werkgever gemak en verhoogt de tevredenheid van uw
werknemers.

DESKUNDIG ADVIES

KLACHTENREGELING

De keuzes die u maakt bij het vormgeven van uw pensioenovereenkomst kunnen grote financiële gevolgen hebben voor

Klachten over onze producten en diensten kunt u aan uw

uw onderneming en uw werknemers. Het is daarom verstandig

verzekeringsadviseur voorleggen. Mocht u er niet uitkomen,

deskundig advies in te winnen voordat u overgaat tot een

richt uw klacht dan schriftelijk aan de directie van Allianz

pensioen-overeenkomst. Uw verzekeringsadviseur heeft alle

Nederland Levensverzekering, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam.

expertise in huis om u daarbij te helpen.

Stuur deze voorzien van uw naam, adres en polisnummer
of dien uw klacht in via www.allianz.nl. Als uw klacht dan

Let op!

niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze sturen aan

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Het bedrag dat

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),

wordt betaald, wordt niet volledig belegd. Een deel wordt

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie

besteed aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen

op www.kifid.nl.

kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingen risicovoller zijn. Dit kan zowel
positief als negatief uitpakken. In het verleden behaalde
rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

ALLIANZ
Allianz biedt ondernemers en werkgevers oplossingen voor
pensioen en andere inkomensrisico’s. Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u uw pensioenovereenkomst altijd volledig naar eigen wens samenstellen.
Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.
Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een
van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim
zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

DE VOORDELEN VAN ALLIANZ
DESIGN PENSIOEN VOOR U ALS
WERKGEVER:
• U biedt uw werknemers een verantwoorde
pensioenovereenkomst.
• U kunt de pensioenovereenkomst grotendeels
zelf vormgeven.
• U weet precies wat de pensioenovereenkomst u
kost, ook in de toekomst.
• U kunt rekenen op een perfecte en effectieve
pensioenadministratie.
• U kunt voor advies altijd terecht bij uw
verzekeringsadviseur en voor informatie bij de
pensioenspecialisten van Allianz.

DE VOORDELEN VAN ALLIANZ
DESIGN PENSIOEN VOOR UW
WERKNEMERS:
• Een verantwoord pensioen met een optimale
balans tussen rendement en risico.
• Een pensioen dat flexibel kan worden
aangepast aan individuele wensen.
• Inzichtelijke kosten; uw werknemer weet vooraf
waar hij of zij aan toe is.
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