Het Pensioengesprek
WERKNEMER

WERKGEVER

Werknemers moeten zich op tijd

Het is een verplichting van de werkgever om werknemers

gaan voorbereiden op hun

goed te informeren over de huidige pensioenregeling en de

pensioen. Door het in kaart

hoogte van de te verwachten pensioenuitkeringen.

brengen van de totale
pensioensituatie, kan een
werknemer een bewuste keuze
gaan maken. Een werknemer
heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij

Meerdere banen c.q. pensioenregelingen, life-events en de
gewijzigde wetgeving zijn voorbeelden waardoor het vaak
gecompliceerd is voor een werkgever om werknemers
gedegen te kunnen informeren.

het aankopen van pensioen op de

Als werkgever kun je er voor kiezen om sec te informeren

pensioendatum (shoppen) of met

over pensioen, maar je kunt ook, evt. met behulp van een

een uitgebreide financiële planning

externe adviseur, per werknemer een compleet financieel

waarbij rekening gehouden wordt

beeld schetsen met verschillende scenario’s, zodat hij/zij

met de wensen en ambities.

een gedegen keuze kan maken voor de toekomst.

MOGELIJKHEDEN

STANDARD

SHOPPEN

SHOPPEN+

PREMIUM

PREMIUM+

Uitleg pensioen in Nederland

✓

✓

✓

✓

Toelichting op eigen pensioenregeling
Opstellen financiële planning

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Bespreken financiële planning
Uitleg ingang pensioen
Advies keuzes op pensioendatum
Shoppen pensioen

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

€ 795,-

€ 1.195,-

€ 1.495,-

€ 2.195,-

✓

Shoppen lijfrente meerprijs € 550,Tarief

€ 695,-

Dit is een indicatie van de prijzen voor de verschillende

&Gommer Pensions Group staat

vormen van advies c.q. het pensioengesprek.

voor advies op het hoogste niveau

De vergoeding hangt af van de exacte vraag en

en is betrokken bij de problematiek

behoefte.

van de klant. Alle gegevens worden

Daarnaast is er de mogelijkheid voor werkgevers om
collectief meerdere adviezen in te kopen tegen
aantrekkelijke vergoedingen.

door ons zeer zorgvuldig behandeld.
Onze adviezen bevatten heldere en
aansprekende communicatie en
spelen in op de nieuwste
ontwikkelingen.
Meer weten? Vul het formulier in
en wij nemen snel contact op.

CONTACTGEGEVENS
&Gommer Pensions Group
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg
T: 013 – 207 00 52
E: info@gommerpensions.nl

