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Koppelen met een salarispakket
Met de salarispakketaansluiting (SPA)
koppelt u uw salarisadministratie met de
pensioenadministratie van NationaleNederlanden.
Dankzij deze koppeling hoeft u een deel
van uw personeelswijzigingen alleen nog
maar in te voeren in uw salarisadministratie.
Gebruik van SPA is mogelijk voor Comfort
Pensioen, Bewust Pensioen en het
Persoonlijk Pensioen Plan (PPP).
Hoe werkt de koppeling?
Maandelijks worden personeelswijzigingen
afgeleid vanuit de verschillen tussen de
huidige maand en de maand daarvoor.
Die leggen we aan u voor ter goedkeuring
via uw persoonlijke online omgeving Mijn
NN Zakelijk.
Na goedkeuring verwerken wij automatisch
deze wijzigingen in onze pensioenadministratie.
Met de salarispakketaansluiting leiden we
de volgende wijzigingen automatisch af:
•
indiensttreding deelnemer;
•
uitdiensttreding deelnemer;
•
verandering in salaris;
•
verandering parttimepercentage
(tussentijds).
Let op!
Alle andere wijzigingen geeft u nog steeds
handmatig door via Mijn NN Zakelijk

Voordelen
Wijzigingen in de salaris- en pensioenadministratie doorgeven is vaak tijdrovend.
Met de koppeling:
•
bespaart u tijd en geld;
•
heeft u geen dubbele administratie of dubbele gegevensinvoer meer;
•
en verhoogt u de efficiëntie en zorgt u voor
betere datakwaliteit.
Beschikbare pakketten
Op dit moment kunnen we koppelen met een
groot aantal pakketten waaronder; AFAS,
Nmbrs, Loket.nl, Exact Online, Cobra/SD Worx.
De volgende pakketten zijn enkel aan te sluiten
na overleg met de salarispakketleverancier, dat
gaat dan om; Unit4, Raet, ADP.
Uw adviseur of contactpersoon bij NationaleNederlanden kan u hier meer over vertellen.
Beveiliging
We houden ons bij de verwerking van uw
persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving,
waaronder de bepalingen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Ook testen wij de beveiliging periodiek met zogenaamde pentesten.
Verder versturen we de data versleuteld.
Kosten
Voor het aansluiten vragen wij een investering
van € 1.925 exclusief BTW. Daarnaast vragen
sommige salarispakketaanbieders een vergoeding voor de koppeling. De pakketaanbieder
kan uw adviseur of u verder informeren over de
mogelijkheden, kosten en doorlooptijden.

Heeft u vragen over de aansluiting?
Neem gerust contact met op uw adviseur of met het SPA support team via
spa@nn.nl.
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Welke stappen kunt u verder verwachten?
In onderstaand schema ziet u hoe de implementatie verloopt, voor de
aansluiting van uw salarispakket op onze pensioenadministratie.

