Insuranceworks support ondersteunt

Tarieven ondersteuning

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
en het analyseren van bestaande
pensioenregelingen en -producten.

Algemeen
Hieronder treft u een overzicht van
onze tarieven aan zoals deze vanaf
1 december 2012 voor onze
dienstverlening van toepassing zijn. Alle
op deze website vermelde tarieven zijn
exclusief BTW.
Pensioen dotatie in eigen beheer
(opbouwfase)
Bij deze berekening wordt de hoogte
van de dotatie aan de pensioenreserve
voor het berekeningsjaar vastgesteld.
De commerciële waardering, opgaaf
pensioenaangroei (factor A) en hoogte
van het vooroverlijdensrisico worden
meegeleverd.
• Berekening voorziening
115,00
Waardering ingegaan pensioen,
stamrecht of lijfrente (uitkeringsfase)
Bij deze berekening wordt de jaarlijkse
waardering van de verplichting van een
ingegaan pensioen, stamrecht of
lijfrente vastgesteld.
• Berekening voorziening
115,00
Opstellen fiscaal juridische
overeenkomsten
Naast de berekeningen verzorgen wij
ook het opstellen van de benodigde
fiscaal juridische documenten. Daar
waar nodig worden ook notulen AVA
meegeleverd.
• Pensioenovereenkomst
105,00
• Stamrechtovereenkomst
105,00
• Financieringsovereenkomst 105,00
Pensoenverevening bij scheiding
Bij deze berekening worden alle
pensioen aanspraken in verband met
echtscheiding berekend. De resultaten
worden weergegeven inclusief
verevening en/of verrekening en
conversie van de aanspraken.
• Berekening echtscheiding 300,00

www.insuranceworks.nl/support

Flexibilisering pensioenuitkering
Bij deze berekening wordt vastgesteld
wat de gevolgen zijn van het
vervroegen, uitstellen, uitruilen of
variabiliseren (100:75) van pensioen.
• Berekening
115,00
Inhaal en inkoop pensioen
Bij inhaal en inkoop wordt de niet
benutte (fiscaal maximale)
pensioenruimte of inkoop van extra
dienstjaren berekend.
• Berekening
115,00
Berekening lijfrenteruimte
Bij deze berekening worden de jaar- en
reserveringsruimte vastgesteld.
• Berekening
225,00
Overige werkzaamheden
Onder overige werkzaamheden worden
onder andere fiscaaljuridische
ondersteuning, rapportage, overige
berekeningen, telefonisch consult en
dossier research verstaan.
• Pensioenconsultant (sr.)
145,00
• Pensioenadviseur (jr.)
125,00
• Actuarieel medewerker
105,00
Tarieven exclusief BTW
Alle hier genoemde tarieven zijn
vermeld in euro’s (exclusief 21,0%
BTW) en gelden vanaf 1 december
2012.
Géén verzekeringsbelang
Insuranceworks treedt niet op als
verzekeringsintermediair en heeft géén
verzekeringsbelang bij de door haar te
verrichten diensten.
Algemene voorwaarden
Insuranceworks hanteert algemene
voorwaarden voor haar
dienstverlening. Deze kunt u op onze
website downloaden.
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