Insuranceworks support ondersteunt

Pensioenondersteuning

accountants, belastingadviseurs,
administratiekantoren,
ondernemers, en verzekeringsintermediair bij het maken van
(actuariële) pensioenberekeningen,
pensioenvraagstukken en
pensioenovereenkomsten. Hierbij
kunt u denken aan het vaststellen
van de dotatie aan de eigen beheer
reserve, het waarderen van
lijfrenteverplichtingen, het opstellen
en aanpassen van overeenkomsten

Algemeen
De afgelopen jaren is opnieuw gebleken
dat wet- en regelgeving rondom
pensioen- en lijfrentevoorzieningen
sterk aan wijzigingen onderhevig is. Een
regeling welke in het ene jaar nog
voldoet kan in het jaar erop alweer
moeten worden aangepast. Door alle
wijzigingen is het goed mogelijk dat u
door de bomen het bos niet meer ziet.
Dat u van mening bent dat u te veel tijd
kwijt bent om up to date te blijven. Of
dat u dat u op dit gebied niet zelf
(meer) wilt adviseren of actief zijn.

en het analyseren van bestaande
pensioenregelingen en -producten.

De oplossing:
insuranceworks support
Dan is het goed om te weten dat er een
partij is die u hierbij kan helpen:
insuranceworks support. Door uw
(actuariële) pensioenberekeningen en
-vraagstukken aan insuranceworks
support uit te besteden houdt u zelf
meer tijd over. Tijd waarin u zich op
andere zaken kunt richten. Hiernaast
weet u dat uw opdrachten deskundig,
professioneel en binnen de door u
aangeven termijn worden uitgevoerd.
Toegankelijk, duidelijk en transparant:
fixed price en fixed result
Voor onze werkzaamheden hanteren
wij standaard verrichtingentarieven.
Hiermee weet u direct waar u aan toe
bent. Onze diensten zijn voor een ieder
toegankelijk. U hoeft dus géén lid te
zijn van een belangenorganisatie. Of
eerst een (duur) adviesabonnement af
te sluiten.
Géén verzekeringsbelang
Insuranceworks treedt niet op als
verzekeringsintermediair. En heeft dus
géén verzekeringsbelang bij de door
haar aangeboden diensten. Derden
worden niet benaderd voor cross
selling van verzekeringen.

www.insuranceworks.nl/support

Aanvragen zo geregeld:
www.insuranceworks.nl/support
Een berekening of overeenkomst
aanvragen doet u snel en eenvoudig
met onze aanvraagformulieren. Op de
site www.insuranceworks.nl/support
kiest u het formulier dat u nodig hebt.
U vult dit (online) in en verstuurt dit
per email of fax aan ons. Voor andere
opdrachten kunt u contact met ons
opnemen.
Al uw voordelen op een rij
Met insuranceworks support is de
berekening en afhandeling van uw
pensioenvraagstukken goed geregeld.
Zo profiteert u onder andere van:
• Het gemak van uitbesteden waardoor u veel werk uit handen wordt
genomen
• Een snelle levering van de gevraagde
diensten binnen door u aangegeven
termijnen
• Uitvoering van u opdrachten door
gekwalificeerde en deskundige
pensioenspecialisten
• Het niet zelf eigen hoeven maken en
up-to-date houden van pensioenkennis
• Géén noodzakelijke investering in
dure externe (actuariële)
adviessoftware
• Géén verplichte investering in
adviesabonnementen of aansluiting
bij samenwerkingsverbanden
Handige aanvullende diensten:
Pensioenadvies en -communicatie
Naast pensioenondersteuning kunt u
insuranceworks support ook
inschakelen voor pensioenadvies en
pensioencommunicatie. Hiernaast
ontwikkelt insuranceworks webbased
applicaties voor de (pensioen)
adviespraktijk. Een voorbeeld van de
actuariële koopsom module treft u op
onze website aan.
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De voordelen van een samenwerking met insuranceworks support
Insuranceworks support biedt u het gemak van
•

Uitbesteden waarmee u veel werk uit handen wordt genomen

•

Snelle levering (binnen door u aangegeven termijnen) van de gevraagde diensten

•

Het niet eigen hoeven te maken en up‐to‐date houden van pensioenkennis

Insuranceworks support biedt u de zekerheid van
•

Uitvoering van uw opdrachten door gekwalificeerde en deskundige pensioenspecialisten

•

Professionele afhandeling van opdrachten zodat u weet dat deze in goede handen zijn

•

Géén verzekeringsbelang en dus géén pogingen tot cross selling verzekeringen

Insuranceworks support biedt u de winst van
•

Tijdbesparing door uitbesteding waardoor u zich op andere (winstgevende) zaken kunt richten

•

Géén investering in adviesabonnementen of aansluiting bij samenwerkingsverbanden

•

Géén noodzakelijk (dure) investering in externe adviessoftware

Bel voor meer informatie met insuranceworks support (035) 646 26 88 of kijk op
www.insuranceworks.nl/support

