Payroll Profijt 2022

Inhoud
Welkom bij Persoonality!

3

Over PayrollProfijt

4

1. Persoonlijk pensioenplan

5

2. ANW-hiaatverzekering

6

3. WIA-aanvullingsverzekering

7

4. Collectieve ziektekostenverzekering

8

5. Persoonality cao

9

6. Persoonality’s Jop

9

BIJLAGE: Aanmeldformulier PayrollProfijt

PayrollProfijt

10

2

Welkom bij Persoonality!
Van harte welkom bij Persoonality payroll! Het bedrijf waar jij werkt heeft ervoor gekozen om de zaken
goed voor jou te regelen met payroll. Dit houdt voor jou onder andere in dat je je loon via ons ontvangt.
We leggen het je hier graag verder uit.
Werkgevers worden geconfronteerd met een steeds complexer wordende wet- en regelgeving omtrent
personeel. Zij willen alles zo goed mogelijk voor hun medewerkers regelen, maar dit vraagt veel specialistische
kennis en tijd. Tijd die jouw werkgever liever besteed aan het succesvol laten draaien van het bedrijf, daarom
kiest jouw werkgever ervoor om jouw personeelszaken onder te brengen bij een specialist, Persoonality Payroll.

Wat doet Persoonality Payroll?
Payroll houdt in, dat wij juridisch gezien jouw werkgever zijn, daarom spreken we verderop in de tekst ook wel
van ‘jouw opdrachtgever’ als we jouw leidinggevende op de werkvloer bedoelen. Op de werkvloer verandert er
voor jou niets. Jouw werk en de aansturing blijven hetzelfde. Wij zorgen er op de achtergrond voor dat alles goed
voor je geregeld is. Je loon ontvang je altijd op tijd samen met een overzichtelijke loonstrook. Ook ben je bij ons
verzekerd van een correcte arbeidsovereenkomst, de juiste verzekeringen en een goede pensioenregeling. En
heb je vragen? Stel ze gerust, je hebt bij Persoonality een eigen contactpersoon die op de hoogte is. Andersom
houden we jou ook op de hoogte, bijvoorbeeld over belangrijke wet- of loonwijzigingen. Zo kunnen jij en je
werkgever zorgeloos aan het werk.

Cao
Op de arbeidsovereenkomsten van Persoonality is de cao Persoonality Payrolling B.V. van toepassing. De volledige
cao-tekst en jouw arbeidsovereenkomst vind je via Jop, de online informatieportal van Persoonality voor haar
werkgevers en werknemers.

Direct inloggen Jop >
Heb je nog vragen? Bel dan gerust met je contactpersoon van Persoonality, we helpen je graag.
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Persoonality en het bedrijf waar jij werkt vinden goed werkgeverschap belangrijk. Dat wil zeggen:
dat al jouw werkzaken goed geregeld zijn. Daarnaast bieden we een pakket vol secundaire
arbeidsvoorwaarden waar jij van profiteert, die hebben we samen gebundeld onder de noemer
‘PayrollProfijt’. Je zaken zijn niet alleen goed geregeld, je bespaart ook kosten.
Dit zijn de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden van Persoonality:
1.

persoonlijk pensioenplan;

2.

collectieve ziektekostenverzekering;

3.

ANW-hiaatverzekering (Algemene Nabestaandenwet);

4.

WIA-aanvullingsverzekering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

We horen graag van je of je gebruik wilt maken van de ANW-hiaatverzekering en/of de WIAaanvullingsverzekering. Daarvoor vind je in de bijlage een aanmeldformulier die je ingevuld naar jouw
contactpersoon van Persoonality kan sturen.
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1. Persoonlijk pensioenplan
Sparen voor pensioen klinkt voor sommigen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om, ook aan het
begin van je loopbaan, pensioen op te bouwen.
Iedere werknemer van Persoonality neemt automatisch deel aan één van de pensioenregelingen van Persoonality
bij ABN AMRO Pensioenen. Welke Persoonality pensioenregeling voor jou geldt, hangt af van de branche
waarin je werkt en of jouw opdrachtgever voor de (eventuele) medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn een
eigen pensioenregeling heeft, of onder de verplichtstelling van een bedrijfspensioenfonds valt. Het is namelijk bij
wet verplicht dat payrollmedewerkers recht hebben op dezelfde beloningsvoorwaarden als medewerkers die op
de eigen loonlijst van opdrachtgevers staan.

Voordelen van de Persoonality pensioenregeling
De pensioenregeling van Persoonality wordt uitgevoerd door ABN AMRO. De door jou te betalen pensioenpremie
bedraagt een percentage van de pensioengrondslag. Dit wordt verrekend met je brutosalaris. Persoonality
betaalt de rest van de pensioenpremie. De voordelen van de pensioenregeling bij ABN AMRO:
•

Een goede dekking bij blijvende arbeidsongeschiktheid;

•

Een gegarandeerd partner- en wezenpensioen (nabestaandendekking);

•

Je kunt zelf bepalen hoe ABN AMRO Pensioenen jouw pensioenpremie belegt.

Pensioenpremie
Persoonality maakt elke maand een bedrag over naar ABN AMRO Pensioenen voor de opbouw
van jouw pensioen en de premie voor de nabestaandendekking en de arbeidsongeschiktheidsdekking
(premievrije) voortzetting bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Meer pensioeninformatie in Jop
Omdat Persoonality verschillende pensioenregelingen biedt, hebben wij de inhoud hiervan als aparte
documenten voor jou opgeslagen in Jop (onder de tegel ‘Pensioen’). Daarin vind je de uitgebreide informatie over
jouw specifieke Persoonality pensioenregeling. Weet je niet zeker welke regeling voor jou is afgesloten? Neem
dan contact op met jouw contactpersoon van Persoonality, we helpen je graag!
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2. ANW-hiaatverzekering (vrijwillig)
ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet*. In deze wet is het recht op een ANW-uitkering
geregeld voor jouw nabestaanden als je tijdens je dienstverband en voor pensioendatum komt te
overlijden. Aan het recht op een ANW-uitkering heeft de overheid voorwaarden verbonden. Het
kan zijn dat jouw partner niet of maar gedeeltelijk recht heeft op deze uitkering.
Door een ANW-hiaatverzekering af te sluiten voor je nabestaanden, zorg je dat zij een tijdelijke aanvulling van
het nabestaandenpensioen ontvangen tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Deze verzekering
voorkomt een inkomensgat als je partner overlijdt en je niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering
(door de strenge inkomens- en leeftijdsafhankelijke regels komen maar weinig mensen in aanmerking voor de
ANW-uitkering.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de ANW-hiaatverzekering, vind je via Jop (onder de tegel ‘Pensioen’).

* Informatie over de Algemene Nabestaandenwet vind je hier: www.svb.nl/nl/anw
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3. WIA-aanvullingsverzekering
WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Wanneer je onverhoopt gedeeltelijk of
geheel arbeidsongeschikt raakt, ontvang je via deze wet een WIA-uitkering als aanvulling op je
inkomen. Deze uitkering is alleen nooit een volledige vervanging van je inkomen. Waarschijnlijk ga
je er financieel fors op achteruit. Om dat te voorkomen kun je een verzekering afsluiten.
Financiële aanvulling
De WIA-aanvullingsverzekering is dus een verzekeringsoplossing die voorziet in een aanvulling op de WIA
uitkering. Persoonality biedt je de mogelijkheid om deze verzekering tegen aantrekkelijke voorwaarden af te
sluiten bij Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden voorziet in een uitkering van 10% van je salaris als
aanvulling op de WIA uitkering. De premie bedraagt 0,48% van je brutosalaris en zal met je brutosalaris worden
verrekend, waardoor over deze premie geen belasting en sociale premies betaald hoeven te worden.

Aanmelden
Wanneer je gebruik wilt maken van deze verzekering via Persoonality, kun je het aanmeldformulier in de bijlage
ingevuld mailen naar jouw contactpersoon van Persoonality.
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4. Collectieve ziektekostenverzekering
Je zorgverzekering is elke maand een grote hap uit je budget. Wij vinden het belangrijk dat onze
werknemers en hun gezinsleden goed verzekerd zijn tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom
hebben wij afspraken gemaakt met twee grote zorgverzekeringsmaatschappijen: Menzis en VGZ.
Door je via Persoonality te verzekeren bij Menzis of VGZ krijg je (en je eventuele gezinsleden) korting op je
zorgverzekering. Dit scheelt jou 5% op je basisverzekering en op je eventuele aanvullende (tand)verzekeringen
zelfs
tussen de 9% en 15%. Wat jouw premie met korting gaat worden en welke verzekering het beste bij je past, dat
vind je op de website die Vitalr, onze tussenpersoon, voor je heeft gemaakt:
persoonality.bedrijfsvergelijker.nl

Extra aanvullende dekking
Bij Menzis is iedereen welkom, zonder medische selectie en leeftijdspremie. Daarnaast zitten er in de
aanvullende verzekering ruime vergoedingen voor fysiotherapie, brillen en lenzen, de griepprik, een
fysiofitheidstest en mantelzorgvergoedingen. En met het aantrekkelijke spaarprogramma SamenGezond kun je
sparen voor leuke cadeaus uit de webshop of extra korting op de aanvullende verzekering.
Als je bij VGZ naast de basisverzekering een aanvullende dekking afsluit, krijg je als medewerker van Persoonality
extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie, tandzorg en mindfulness. Ook declareer je binnen 10 seconden je
zorgfacturen via de VGZ Zorg app. Daarnaast kun je gratis deelnemen aan regionale workshops zoals Mentale
Veerkracht.

Korting bestaande verzekering
Ben je al bij Menzis of VGZ verzekerd maar zonder onze korting? Ook dan kun je natuurlijk korting krijgen via
onze collectiviteit! Geef het collectiviteitsnummer dat je hierboven in de tabel ziet door aan verzekeraar of stuur
een mail met je naam en verzekerdennummer naar info@vitalr.nl, dan pakken zij dat voor je op.
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5. Persoonality cao
Als medewerker van Persoonality val je onder de werkingssfeer van de Persoonality cao. Hierin zijn
diverse zaken duidelijk en goed voor jou als medewerker geregeld.
Persoonality past de zogenaamde inlenersbeloning volledig toe zodat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen
Persoonality medewerkers en medewerkers die direct bij jouw bedrijf in dienst zijn. Dit betekent hetzelfde
brutosalaris, vakantiedagen en toeslagen. Verder zijn belangrijke afspraken over bijvoorbeeld ziekengeld en verlof
vastgelegd. De volledige Persoonality cao vind je terug in Jop.

6. Persoonality’s Jop
Jop staat voor Jouw online personeelsmanager. Het is een overzichtelijk platform dat jou direct
inzicht geeft in al jouw gegevens. Met één klik kun je gemakkelijk digitaal je uren doorgeven en je
loonstrook, jaaropgave of jouw dossier inzien. Snel, overzichtelijk en makkelijk.
Je vindt er belangrijke informatie zoals jouw arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden. Via Jop kun je ook
makkelijk een vraag stellen, veelgestelde vragen bekijken of direct contact opnemen met jouw relatiebeheerder.

Gratis online trainingen
Persoonality en jouw opdrachtgever bieden jou graag de kans om je te blijven ontwikkelen. Daarom kun je via Jop
gratis online cursussen en trainingen volgen. Van commerciële- en managementtrainingen zoals presenteren en
leiderschap tot cursussen op het gebied van veiligheid, social media, Microsoft Office en communicatie. Je kunt
kiezen uit meer dan 100 trainingen. Zo blijf jij helemaal up-to-date!

Jop op zak
Hoe je Jop bereikt? Op je laptop of computer ga je naar www.persoonality.it
Op je smartphone download je Jop app gratis via de app store, zoek op ‘Persoonality’s Jop’ voor de juiste app.
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BIJLAGE: Aanmeldformulier PayrollProfijt
Van de meeste voordelen die hiervoor genoemd zijn, profiteer je automatisch. Dat geldt niet voor de ANWhiaat- en WIA aanvullingsverzekering. Hiervoor kun je je, per onderdeel, aanmelden met dit formulier. Mail het
ingevulde formulier naar jouw contactpersoon bij Persoonality. Heb je hier vragen over? Stel ze gerust, we zijn er
graag voor je!

Persoonsgegevens
Achternaam

Voorletters

Geboortedatum

Naam inlener

- Partnergegevens alleen invullen als je gehuwd bent, of als er sprake is van een notarieel samenlevingscontract / geregistreerd partnerschap

Naam partner

Voorletters partner

Geboortedatum partner

Geslacht

Man

Vrouw

- Bij deze wijzen wij je op je verplichting wijzigingen aangaande jij en je partner z.s.m. schriftelijk aan ons door te geven

WIA aanvullingsverzekering
Persoonality biedt je een 10% WIA aanvullingsverzekering. Je bent dan verzekerd
van 10% van je laatste salaris, wanneer bij jou 35% of meer arbeidsongeschiktheid
wordt vastgesteld. De premie bedraagt 0,48% van het salaris.

Nee*

* Als je een van deze vragen met ‘Nee’ hebt beantwoord, dan verklaar je hierbij afstand te doen van deelname aan

Ja

desbetreffende mogelijkheid. Dit geldt zowel voor ANW- als voor WIA-aanvullingsverzekering.

Je verklaart dit formulier duidelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening

Plaats

Datum

Wij verzoeken je dit formulier samen met het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.
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