FAQ n.a.v. Loyalis AOV webinar op 15.10.2020 voor Avans Hogeschool

1. Als je eenmaal arbeidsongeschikt bent, keren jullie dan altijd uit? Of zijn er
omstandigheden waarin jullie niet uitkeren?
Wij vatten je bovenstaande vragen graag samen onder de noemer wanneer je recht hebt op
een uitkering. Om hier een compleet beeld van te krijgen verwijs ik je graag naar
loyalis.nl/polisvoorwaarden. Je kiest dan de eerste download ‘AOV Polisvoorwaarden |
Overheid en Onderwijs’. Je vindt het antwoord op pagina 8, artikel 6. Artikel 7 zoomt in op
‘Wanneer keren wij niet uit?’.
2. Waar kunnen wij de polisvoorwaarden online vinden voor alle 3 de AOV-vormen die met
Avans zijn afgesloten?
Voor deze vraag verwijs ik je graag naar loyalis.nl/polisvoorwaarden Je kiest dan de eerste
download ‘AOV Polisvoorwaarden | Overheid en Onderwijs’. Op bladzijde 3 staat ‘Deel II
Speciale voorwaarden’. Daarnaast gelden de bepalingen van Deel I Algemene voorwaarden
voor alle drie de AOV-vormen.
o

Artikel C en D samen geldt voor dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U
bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als het UWV heeft vastgesteld dat u voor 35-80%
arbeidsongeschikt bent verklaard.

o

Artikel E1 geldt voor dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. U bent volledig
arbeidsongeschikt als het UWV heeft vastgesteld dat u voor 80-100%
arbeidsongeschikt bent verklaard.

o

Artikel C, D en E1 gelden samen voor wat we bij Loyalis dekking compleet noemen. U
bent dan verzekerd bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 0% en
100% (beoordeling door het UWV).

3. Wat me wel opvalt, is dat ik al voor alleen WGA verzekerd ben. Momenteel betaal ik
meer dan ik nu met premie op jullie website betaal voor zowel WGA-WIA-IVA. Hoe zorg
ik dat ik minder ga betalen?
Helaas hebben we meer informatie nodig om deze vraag voor je te kunnen beantwoorden. Je
kunt het beste even ons Klant Contact Center / Marie contacteren, dan helpen we je graag
verder!
4. Wordt de premie aangepast als je salaris omhoog of omlaag gaat?
De premie is een percentage van je pensioengevend jaarsalaris. Op het moment dat jouw
salaris of parttime-percentage wijzigt, wijzigt ook automatisch de premie en het verzekerde
bedrag. Als je parttime-percentage wijzigt, wordt dit automatisch aangepast in je verzekering.
Hiervoor hoef je niets te doen. Hoe de premieafdracht op je salarisstrook vermeld staat, is bij
ons niet bekend. Meestal staat er Premie IPAP of Premie AOV.

5. Stel dat je onverhoopt ooit weg gaat bij Avans? Zijn er dan mogelijkheden om deze
verzekering voort te zetten? En is er daarbij nog een verschil bij overstap naar andere
werkgever en/of het starten als zelfstandig ondernemer?
Je kunt de verzekering alleen voortzetten als er sprake is van een dienstverband. Het is niet
mogelijk om als ZZP-er een verzekering bij ons af te sluiten.
Is er sprake van een wijziging van werkgever en wil je goed verzekerd blijven? Geef dit
dan aan ons door via het wijzigingsformulier ‘Wijzigen werkgever (of bij einde dienstverband)’.
Op loyalis.nl/wijziging lees je meer hierover.
o

o

Geef je de wijziging binnen 6 maanden na indiensttreding door aan je nieuwe
werkgever? En heeft je nieuwe werkgever een overeenkomst met ons afgesloten?
Dan ontvang je van ons een nieuw polisblad, nadat we je wijzigingsformulier hebben
verwerkt.
Heeft je nieuwe werkgever geen overeenkomst met ons afgesloten? En geef je de
wijziging binnen 6 maanden na uitdiensttreding bij je vorige werkgever en binnen 4
weken na indiensstreding bij je nieuwe werkgever aan ons door? Dan ontvang je van
ons een aanbod om je verzekering te kunnen voortzetten.

6. Als ik 30% arbeidsongeschikt ben verklaard en wil stoppen met werken. Betaalt Loyalis
dan tot pensioenleeftijd de aanvullende uitkering door?
Wij gaan ervan uit dat je bedoelt dat je niet vrijwillig wilt stoppen met werken, maar
genoodzaakt bent om te stoppen vanwege arbeidsongeschiktheid. Dan kom je in aanmerking
voor onze AOV.
Als je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, kun je nog voor 65% een
inkomen verdienen met werken. De overige 35% wordt niet aangevuld door het UWV of je
pensioenfonds. Als je nog minstens 65% van je oude inkomen binnen 3 jaar na datum van je
UWV beslissing verdient, zorgt onze AOV met dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
maximaal 10 jaar lang voor een aanvulling van 80% van je inkomensverlies.
Voor meer informatie verwijs ik je graag naar loyalis.nl/polisvoorwaarden. Je kiest dan de
download ‘AOV Polisvoorwaarden | Overheid en Onderwijs’. Op pagina 12, artikel C lees je
meer over de dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

Volledige dekkend --> 10% bovenop WIA-uitkering, duurt tot je eigen AOW-leeftijd. WIAuitkering duurt echter maximaal 2 jaar, vervolgens kom je in de bijstand bij een bepaald
percentage arbeidsongeschiktheid. Hoe moet ik dat zien?Wij gaan ervan uit dat je bedoelt
dat na 2 jaar ziekte de Wet WIA van kracht is. Voor meer informatie over de WIA-uitkering
verwijs ik je naar de UWV website.
De AOV van Loyalis biedt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de volgende dekkingen:
o

Word je tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt? Dan vult de AOV je inkomen aan tot
minstens 70% van je verzekerd inkomen. Ook wordt je pensioenopbouw door de
verzekering aangevuld tot maximaal de helft van de pensioenopbouw, die je voorheen
had.

o

o

Word je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kun je nog voor 65% een
inkomen verdienen met werken. De overige 35% wordt niet aangevuld door de
overheid of je pensioenfonds. Als je nog minstens 65% van je oude inkomen verdient,
zorgt de verzekering maximaal 10 jaar lang voor een aanvulling van 80% van je
inkomensverlies.
Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvang je een aanvulling van 10% op je inkomen,
bovenop de uitkering van de WIA en de aanvulling uit je pensioenregeling.

7. Ik zie een premie van € 22,49 (via de bereken-tool). Dat wordt ingehouden op mijn
brutosalaris, neem ik aan?
De werkgever houdt de premie in op jouw brutosalaris. Je hebt direct maandelijks het
belastingvoordeel. De éénmalige distributiekosten van € 40 die je betaalt bij het afsluiten van
de verzekering, incasseren we binnen 3 maanden van je bankrekening. Lees meer hierover in
ons dienstverleningsdocument.
8. Ik zie op mijn loonstroken WIA-WGA staan. Is dat dan de 70% tot 2 jaar. En de IVA dus
de volledige ...
Helaas hebben we meer informatie nodig om deze vraag voor je te kunnen beantwoorden. Je
kunt het beste even ons Klant Contact Center / Marie contacteren, dan helpen we je graag
verder!
9. Al sinds mijn aanstelling betaal ik een AOP-premie. Dekt dit hetzelfde af, of is de AOV
van Loyalis “ruimer”?
AOP is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor meer informatie verwijs ik je hiervoor naar
je pensioenfonds. Wil je weten of je risico loopt op inkomensverlies? Je kunt dan gebruik
maken van onze tool op loyalis.nl/risicoscan. Je kunt hier een berekening maken, waarbij het
UWV en AOP zijn meegenomen.
10. Goedemiddag! Hoe lang moet je verzekerd zijn om recht te hebben op uitbetaling?
Wij vatten je bovenstaande vraag graag samen onder de noemer wanneer je recht hebt op
een uitkering. Om hier een compleet beeld van te krijgen verwijs ik je graag naar
loyalis.nl/polisvoorwaarden. Je kiest dan de eerste download ‘AOV Polisvoorwaarden |
Overheid en Onderwijs’. Je vindt het antwoord op pagina 8, artikel 6. Artikel 6.1 zoomt in op
‘Wanneer heb je recht op een uitkering?’.
Over de ingang verzekering
De verzekering en de door jou gekozen dekkingen, gaan in op de datum die op het
verzekeringsbewijs als ingangsdatum staat vermeld. Is je verzekering ingegaan per 1
november 2020 en ben je ziek geworden op 1 november 2020? Dan ben je gewoon
verzekerd. Er is geen termijn.
Ga je niet akkoord met deze verzekering? Dan mag je het verzekeringsbewijs binnen 30
dagen na de afgiftedatum per post aan ons terugsturen met het verzoek de verzekering te
beëindigen. De verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd op de ingangsdatum van het
verzekeringsbewijs.

11. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt > Uitkering bovenop de 70% WIA, is afhankelijk van het
percentage arbeidsongeschiktheid. Is daar een minimaal percentage
arbeidsongeschiktheid voor van toepassing? En hoe lang duurt die extra uitkering?
De garantie-uitkering geeft een direct recht op uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
(35-80%). Als je inkomen, de WIA-uitkering en de uitkering van het pensioenfonds minimaal
70% van je verzekerde inkomen bedragen, is er geen recht op een uitkering vanuit de
reguliere dekking van de verzekering. In die gevallen keert de garantie-uitkering uit.
De hoogte van de garantie-uitkering is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage.
Bijvoorbeeld: bij een arbeidsongeschiktheid van 53% keert Loyalis 5% van het verzekerd
inkomen per maand uit. Boven op het bedrag dat wordt uitgekeerd vanuit de WIA en
eventueel vanuit het pensioenfonds.
Tabel uitkeringspercentages garantie-uitkering:
Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkering in percentage van het verzekerd inkomen

35-45%

4%

45-55%

5%

55-65%

6%

65-80%

7%

12. Hoe weet ik of ik al aangemeld ben? Ik werk al langer bij Avans en weet niet of er
destijds als iets geregeld was. Ik vermoed dat ik geen verzekering heb. En is er in de
basisverzekeringen van Avans als iets m.b.t. arbeidsongeschiktheid geregeld?
Helaas hebben we meer informatie nodig om deze vraag voor je te kunnen beantwoorden. Je
kunt het beste even ons Klant Contact Center / Marie contacteren, dan helpen we je graag
verder!
13. Waar kan ik vinden wat de premiebijdrage is voor deze verzekering?
Je kunt je premie berekenen via de button ‘direct aanvragen’ op loyalis.nl/avans. Dankzij de
collectieve afspraken van Avans Hogeschool met Loyalis krijg je 20% collectiviteitskorting
en belastingvoordeel. Want jouw werkgever houdt de maandpremie in op je brutosalaris,
waardoor je netto nog minder betaalt.
14. Geldt voor de WIA een vermogenstoets?
Voor deze vraag verwijs ik je graag door naar het UWV.
15. Wat is minimaal? Wanneer wordt het meer?
We vullen aan tot 70% van je verzekerd jaarinkomen, zie de omschrijving van het verzekerd
jaarinkomen in onze polisvoorwaarden op pagina 4 loyalis.nl/polisvoorwaarden.
Als je al een inkomen hebt van 70% door inkomen vanuit arbeid, de WIA-uitkering en AOP
keren we de Garantie-uitkering uit en dan is het totaal meer dan 70%.

Let op: aan deze antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Het verzekeringsbewijs en de polisvoorwaarden zijn
leidend voor de AOV en uitkering.

