OVER SCILDON
EEN GOEDE KEUZE VOOR UW PENSIOENREGELING

SCILDON
• onderdeel van Chesnara
• opgericht in 1984
• collectief pensioen, vermogensopbouwproducten en 			
overlijdensrisicoverzekeringen
• producten alleen te sluiten via 		
financieel adviseur
• valt onder Nederlandse wet- en 		
regelgeving en dus onder toezicht
van DNB en AFM

EEN FINANCIEEL
GEZOND
BEDRIJF
SOLVABILITEIT

192%

De solvabiliteit geeft aan of een bedrijf in staat
is om aan haar financiële verplichtingen op
lange termijn te voldoen. Dit wordt uitgedrukt
in het Solvency II percentage.

BELEGGINGSBELEID
Scildon is een degelijke betrouwbare
verzekeringsmaatschappij en voert een daarbij
passend verantwoord investeringsbeleid. Dit is
direct terug te zien in onze solvabiliteit.

Bij onze beleggingen houden
wij bewust rekening met
maatschappelijke criteria,
sociale aspecten en milieu.
Dit staat in ons duurzaam
beleggingsbeleid.
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CHESNARA PLC.
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Beleggingsrisico’s worden constant in
kaart gebracht en bewaakt.
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• opgericht in 2004
• circa 900.000 klanten 		
(2021)
• beheerd vermogen
£ 9,1 miljard (2021)
• vestigingen in Zweden,
Engeland en Nederland
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PREMIE-OMZET IN 2021:

266
MILJOEN

Het geld dat door Scildon wordt belegd voor
eigen risico, is voor bijna de helft belegd
in Europese staatsobligaties en de andere
helft in hoogwaardige bedrijfsobligaties
en hypotheken. De onderneming mijdt
risicovolle beleggingen.
Het renterisico van de beleggingen wordt
afgestemd op die van de verplichtingen
zodat deze wordt beperkt.

EEN GOEDE
KEUZE
BESTE ORV
VERZEKERAAR
Achter elk product staat dezelfde
efficiënte en betrokken organisatie;
vragen en opdrachten worden altijd
snel behandeld. Voor onze Hypotheek
Overlijdensrisicoverzekering kregen we
van MoneyView vijf sterren voor de
ProductRating Prijs. In een onderzoek van
Bureau DFO is Scildon door adviseurs
gekozen als Beste ORV Verzekeraar 2021.
In de IG&H Performance Monitor
behaalden wij met een 8,0 een eervolle
tweede plaats in de categorie Leven.

KWALITEITSNORMEN
Scildon hanteert
kwaliteitsnormen
waarop de financieel
adviseur ons altijd
kan aanspreken!
Bijvoorbeeld op het
gebied van snelheid en
zorgvuldigheid.
Scildon.nl/pensioenregeling
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