GARANT Pensionsrådgivning

GARANT Pensionsrådgivning.
Vad vet du om din framtida pensionsersättning? Vad händer den dagen du avvecklar ditt
företag? Vad händer om du som företagare blir långtidssjukskriven? Har du kontroll på
familjeskydd och återbetalningsskydd? Nu kan vi erbjuda dig en oberoende rådgivning.
GARANT Pensionsrådgivning är en oberoende
tjänst utan säljinslag som ger dig en tydlig bild av
vad du har att förvänta dig som ålderspensionär
eller långtidssjukskriven. Allt fler företagare väljer att
kombinera pension och eget företag, hur kommer det
påverka din inkomst som pensionär?
Idag består din pension av tre delar: Den från
staten, från arbetsgivaren och från dig själv.
För de flesta kommer den del som är tjänstepensionen
och finansieras av arbetsgivaren att bli allt viktigare.
Hur ser den ut för dig som är egen företagare?
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DET HÄR INGÅR I TJÄNSTEN
Vi samlar in dina uppgifter, simulerar framtiden,
hittar hålen och jämför olika lösningar för att hitta
åtgärder som gör att du är nöjd och känner dig
trygg inför pension eller långtidssjukskrivning.
Följande områden ingår i GARANT Pensionsrådgivning:
• Ålderspension
• Pensionsförsäkring

PRIS
Pensionsrådgivningen kostar
3 495 kr och kan beställas via
hemsidan där du finner mer
information om tjänsten.

• Sjukersättning
• Efterlevandeskydd
Informationen sammanställs på ett enkelt och
pedagogiskt sätt och som tillsammans med en
pensionsrapport ligger till grund för rådgivningen.
Mötet för rådgivingen, som bokas via hemsidan,
sker via telefon.
Under rådgivningen rätas eventuella frågetecken
ut kring de förmåner som listats här ovan och vad
som krävs för att uppnå önskad nivå.
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Dina kompanjoner och din make/
maka/sambo också kan ta del av
GARANT Pensionsrådgivning.

Efter rådgivningen så erhåller du en slutrapport där de
åtgärder som krävs för att uppnå önskade nivåer beskrivs
och hur du går till väga för att uppnå dina önskemål.

GARANT Pensionsrådgivning erbjuds i sammarbete med:

Företagarna Försäkringar www.forsakring.foretagarna.se, Postadress Box 9600,
117 91 Stockholm Tel. 08-406 17 77 Fax 08-663 57 05 E-post forsakring@foretagarna.se

