HANDLEIDING

WERKGEVERSPORTAAL
PNO DC LIFE CYCLE

Het werkgeversportaal voor PNO DC life cycle biedt u op elk gewenst
moment direct toegang tot uw werknemers die zijn aangemeld, hun actuele
dienstverbandgegevens, pensioenpremie en facturen.
HOE LOG IK IN?
U gaat naar pnomedia.nl/inloggenwerkgevers.
U ziet het volgende scherm:

Kies voor Facturen en/of wijzigingen PNO DC life Cycle.
U komt daarna in het volgende scherm terecht:

Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd komt u terecht in het Hoofdmenu.

HOE MELD IK EEN NIEUWE WERKNEMER AAN OF VOER IK EEN AANPASSING DOOR IN DE
DIENSTVERBANDGEGEVENS VAN EEN BESTAANDE WERKNEMER?
In het hoofdmenu ziet u een aantal tabbladen. Voor het aanmelden van een nieuwe werknemer of
het muteren in de dienstverbandgegevens van een bestaande werknemer, kiest u voor het tabblad
'Wijzigingen'.

Kies voor de optie 'Nieuw indienen'. U ziet u het volgende scherm.
In dit scherm kunt u de gewenste wijziging doorvoeren en de stappen doorlopen om een wijziging
definitief te maken.

Als u voor alle medewerkers tegelijk collectieve wijzigingen wilt doorvoeren, zoals salaris en
parttimepercentage, dan kunt u dat eenvoudig doen met bovenstaande opties. Een salariswijziging
gaat direct in per datum ingang van de wijziging. U kunt hier ook een individuele wijziging van een
medewerker doorgeven.
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HOE KAN IK IN ÉÉN OVERZICHT ALLE INGEDIENDE MUTATIES DOWNLOADEN?
Kies via het menu “Wijzigingen” voor “Status ingediende wijzigingen”. Klik op de button “Excel export”
om alle ingediende mutaties in 1 Excel-tabblad te kunnen bekijken.

HOE KAN IK PER INDIVIDUELE DEELNEMER ZIEN WELKE MUTATIES HEBBEN PLAATSGEVONDEN?
Kies via het menu “Wijzigingen” voor “Status ingediende wijzigingen”. Selecteer vervolgens de
deelnemer en klik op de button “Excel export” om de ingediende mutaties in
1 Excel-tabblad te bekijken.

HOE WIJZIG IK ALS WERKGEVER MIJN CONTACTGEGEVENS?
Klik op uw naam rechtsboven in het scherm. Hier kunt u uw gebruikersnaam, e-mailadres en
wachtwoord wijzigen.

HOE GEEF IK ALS WERKGEVER MIJN ADMINISTRATIEKANTOOR OF ACCOUNTANT RECHTEN VOOR
DE TOEGANG TOT HET WERKGEVERSPORTAAL?
U kunt op elk gewenst moment aan ons doorgeven welke partij u rechten wilt geven om het
werkgeversportaal in te zien en eventuele wijzigingen door te voeren. U kunt dit doen door het
aanvraagformulier Account PNO Werkgeversportal te downloaden en in te vullen.

PREMIE EN FACTUUR
Voor de pensioenopbouw van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan ons. U ontvangt hiervoor
maandelijks een factuur in het werkgeversportaal. De factuur vindt u onder het tabblad 'Documenten'.

3

HOE WORDEN DE PREMIES PER DEELNEMER BEREKEND?
Op de premievervaldag wordt per deelnemer de beschikbare premie en de risicopremie berekend op
basis van de leeftijd van de deelnemer in hele jaren.

ALS EEN DEELNEMER HALVERWEGE DE MAAND IN DIENST KOMT, BETAAL IK DAN PREMIE VOOR
EEN HELE MAAND?
Ja. De premie is dan voor de hele maand verschuldigd, als ware de deelnemer in dienst getreden op
de eerste van de maand.

ALS EEN DEELNEMER HALVERWEGE DE MAAND UIT DIENST GAAT, KRIJG IK DAN PREMIE TERUG?
Nee. De premie is dan nog voor de hele maand verschuldigd.

ALS EEN DEELNEMER HALVERWEGE DE MAAND OVERLIJDT, KRIJG IK DAN PREMIE TERUG?
Nee. De premie is dan nog voor de hele maand verschuldigd.

IK HEB AL BETAALD, MAAR IK KRIJG TOCH EEN HERINNERING.
Neem voor de zekerheid contact met ons op om te controleren of de betaling door ons is ontvangen.

KAN IK DE AFSCHRIJVINGSDATUM VAN DE AUTOMATISCHE INCASSO AANPASSEN?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Als de incasso is mislukt, krijgt u digitaal een herinnering.
Mislukt de incasso opnieuw, dan vragen we u om het bedrag zelf over te maken.

KAN IK EEN PAPIEREN FACTUUR KRIJGEN?
Nee, dat is niet mogelijk. U kunt uw facturen op elk gewenst moment bekijken in uw
werkgeversportaal.
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w pnomedia.nl/inloggenwerkgevers
e pensioenbeheer@mpd.nl
@PNO_Media

