OVER SCILDON
EEN GOEDE KEUZE
SCILDON

• onderdeel van Chesnara
• opgericht in 1984 als
Legal & General Nederland
• collectief pensioen, vermogensopbouwproducten en
overlijdensrisicoverzekeringen
• producten alleen te sluiten via 		
financieel adviseur
• valt onder Nederlandse weten regelgeving en dus onder
toezicht van DNB en AFM

CHESNARA PLC.

EEN FINANCIEEL
GEZOND
BEDRIJF

BELEGGINGSBELEID

SOLVABILITEIT

Bij onze beleggingen houden
wij bewust rekening met
maatschappelijke criteria,
sociale aspecten en milieu.
Dit staat in ons duurzaam
beleggingsbeleid.

Achter elk product staat dezelfde
efficiënte en betrokken organisatie;
vragen en opdrachten worden altijd
snel behandeld. Financieel adviseurs
hebben ons in 2017 voor de 14e keer
gekozen tot “Beste Verzekeraar in de
categorieën Particulier Leven Lijfrente
en Zakelijk Pensioen”.

Beleggingsrisico’s worden constant in
kaart gebracht en bewaakt.

FINANCIEEL
ADVIES

Van het geld dat Scildon ontvangt wordt
ongeveer de helft belegd in staatsobligaties
en de andere helft in bedrijfsobligaties.
Voor zover garanties zijn afgegeven wordt
er gestreefd naar een belegging met een
op deze garantie afgestemd rendement.
Scildon is daarom betrekkelijk ongevoelig
voor een scenario van een langdurig lage
rente. De onderneming mijdt risicovolle
beleggingen.

Een goede adviseur geeft u inzicht
in uw financiële situatie, bijvoorbeeld
bij de aankoop van een huis of het
verlies van uw partner. Het is niet
eenvoudig de financiële gevolgen van
deze gebeurtenissen te overzien. Dat
is de reden dat Scildon de producten
alleen na een degelijk financieel advies
aan u aanbiedt. En dat advies kan een
onafhankelijk financieel adviseur u geven.
Scildon geeft zelf geen financieel advies.
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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.
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• opgericht in 2004
• ruim 1 miljoen klanten 		
(2017)
• beheerd vermogen
8,9 miljard euro (2017)
• vestigingen in Zweden,
Engeland en Nederland

Scildon is een degelijke betrouwbare
verzekeringsmaatschappij en voert een daarbij
passend verantwoord investeringsbeleid. Dit is
direct terug te zien in onze solvabiliteit.
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PREMIE-OMZET IN 2017:
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14 X DE
BESTE
VERZEKERAAR
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