Anw-pensioen van De Goudse
Checklist aanleveren informatie voor offerte

In deze checklist ziet u welke informatie u nodig heeft om een offerteaanvraag digitaal in te voeren
in het Goudse systeem ‘offreren en aanvragen Mijn personeel’.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
KvK-nummer
Juridische bedrijfsnaam en adresgegevens worden automatisch aan de hand van het KvK-nummer in het offertesysteem getoond.

Naam contactpersoon bedrijf
Aanhef contactpersoon 			
‹‹ Man
‹‹ Vrouw

Sector
‹‹ Landbouw en visserij
‹‹ Industrie (incl. bouwnijverheid)
‹‹ Zakelijke dienstverlening
‹‹ Horeca
‹‹ Vervoer en communicatie
‹‹ Niet-zakelijke dienstverlening
Risicovolle bedrijfsactiviteiten
‹‹ Ja
‹‹ Nee
Hiermee worden de volgende specifieke bedrijfsactiviteiten bedoeld:
–– ondergrondse winning, delving, constructie of exploratie van delfstoffen;
–– winning, delving, exploitatie of constructie onder water;
–– exploratie, productie en raffinage van olie en/of gas;
–– chemische industrie;
–– fabricage, gebruik of opslag van munitie, explosieven, vuurwerk of substantiële
hoeveelheden giftige stoffen;
–– lucht- of zeevaart;
–– land- of luchtmacht, marine, politie of veiligheidsdiensten.

Dekkingsgegevens
Verzekerde uitkering per jaar
‹‹ Standaard: gelijk aan bruto Anw-uitkering + vakantiegeld (€ 15.166 in 2018)
‹‹ Maximaal: standaard x 8/7 (€ 17.332 in 2018)
‹‹ Ander bedrag € 				
(Minimaal € 5.000; maximaal € 17.332)
Hoogte van de verzekerde uitkering is voor deelnemers gelijk
‹‹ Ja
‹‹ Nee, werknemer kan kiezen uit 100%, 75% of 50% van de verzekerde uitkering
(Alleen mogelijk bij vrijwillige deelname)
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Deelname
‹‹ Vrijwillig
‹‹ Verplicht voor alle werknemers met partner
‹‹ Verplicht voor alle werknemers (Minimaal 5 deelnemers)
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren
‹‹ Ja
‹‹ Nee
Indexatie uitkering
‹‹ Gelijkblijvende uitkering
‹‹ Uitkering stijgt jaarlijks met 2%
‹‹ Uitkering stijgt jaarlijks met 3%
Meeverzekeren voortzetting deelnemerschap na bereiken van AOW-leeftijd
‹‹ Ja (Minimaal 5 deelnemers)
‹‹ Nee
Hiermee wordt het volgende bedoeld. Heeft de deelnemer bij uitdiensttreding op of na de AOWleeftijd een partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan wordt de dekking premievrij
voortgezet. De voortzetting loopt door tot de partner de AOW-leeftijd bereikt. De voortzetting
duurt nooit langer dan 5 jaar gerekend vanaf het moment waarop de deelnemer op of na de
AOW-leeftijd uit dienst gaat, en stopt in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin de
deelnemer 72 jaar wordt.

Werknemersbestand
Voor het aanvragen van een offerte zijn alleen de geboortedata van de werknemers nodig.
Meer persoonsgegevens zijn in de offertefase niet noodzakelijk.
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