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Met de PensioenServices van Scildon versterken wij het partnership met jou en zorgen we samen voor rust bij de werkgever. De
PensioenServices zijn gericht op ondersteuning tijdens het offertetraject en de start van een pensioenregeling. Alle services zijn
optioneel. Over de uitvoering van bijvoorbeeld een presentatie maken
we afspraken. Op die manier versterken we elkaar optimaal!
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TIJDENS OFFERTETRAJECT
VIDEO’S PENSIOENPORTAAL
Korte video’s over wat Scildon Online Pensioenen te bieden heeft.

LEAFLETS WAARDEOVERDRACHT
Twee duidelijke schema’s waarop de stappen voor collectieve en individuele waardeoverdracht uitgelegd worden.

OFFERTE OP MAAT
Een pensioenofferte waarin voor alle deelnemers berekend is wat de pensioenkapitalen zijn.

PRESENTATIE OFFERTE PENSIOEN
Samen met jou de pensioenofferte presenteren bij de werkgever.

BIJ DE START VAN DE PENSIOENREGELING
PRESENTATIE PENSIOENCOMMUNICATIE
Een gezamenlijke presentatie die bij de start van de regeling gegeven wordt bij het bedrijf. Adviseur en Scildon stellen
zich voor aan werknemers en vertellen over pensioen: van het pensioenstelsel in Nederland tot en met uitleg van de
nieuwe regeling. Wij stemmen met jou af wie welk deel voor zijn rekening neemt.

CHECKLIST LEVENSMOMENTEN
Handige informatie voor een werkgever waarin staat wat je moet doen en waarover je werknemers moet informeren bij
belangrijke levensmomenten (trouwen, kinderen, scheiden, etc).

ACTIVATIEWORKSHOP
Je klant heeft een Scildon pensioenregeling afgesloten. Het is belangrijk dat het risicoprofiel van je klant past bij zijn/
haar privésituatie. Daarom is het erg belangrijk dat je klant inlogt in het portaal om de juiste keuzes te maken. Voor
grotere werkgevers bieden wij hiervoor de activatieworkshop aan. Op een leuke en inspirerende manier laten we de
deelnemers hun eigen invloed zien op de startdatum van hun pensioen.

WELKOM BIJ SCILDON
Bij Scildon willen we onze nieuwe klanten graag een warm welkom geven. Daarom verwelkomen we alle werkgevers
met een persoonlijk telefoontje van Helen Peeze of Monique Fennis uit ons Client Serviceteam.

PRISMA PENSIOEN
PARTNERS IN ZAKEN, SAMEN IN SERVICE

