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Arbeidsongeschiktheids verzekering
Voor een goed inkomen als u niet meer kunt werken

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/aov

Als u niet meer (volledig) 
kunt werken door een ziekte 
of beperking dan heeft dat 
veel impact. Ook op uw 
inkomen. Gelukkig kunt u zelf 
iets extra’s regelen. Met onze 
arbeids ongeschiktheids
verzekering hebt u een 
inkomensaanvulling op 
maat. Want onze verzekering 
sluit aan op de WIA, uw cao 
en pensioen regeling. 
Zo bent u nooit onnodig 
verzekerd, maar kunt u 
wel altijd rekenen op een 
goed inkomen.

Uw inkomen verdient extra bescherming 
U staat er liever niet bij stil, maar iedereen kan ziek worden en 
arbeidsongeschikt raken. Soms deels, vaak tijdelijk, maar altijd met 
invloed op uw inkomen. In uw pensioen regeling en cao is hier misschien 
al iets voor geregeld. Maar dit is waarschijnlijk niet genoeg om te blijven 
wonen en leven zoals u dat gewend bent. Om te voorkomen dat uw 
inkomen te laag uitvalt als u niet meer kunt werken, is er de Loyalis 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

Loyalis, aanvullend op wat er al is
Loyalis is een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van pensioen en 
sociale zekerheid. Daarom kennen wij uw cao en pensioenregeling.  
We weten wat er al geregeld is in uw sector en wat nog niet. Daar waar  
wij gaten zien vullen we aan. Zo kunt u altijd rekenen op een goed inkomen.  
Nu en later.  

Voordelen 
 Altijd minstens 70% inkomen tot uw eigen AOW-leeftijd
  Lage premie: minimaal 20% collectiviteitskorting én belastingvoordeel 
  De premie is niet afhankelijk van uw leeftijd
  Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding 
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http://www.loyalis.nl/aov


Waarom Loyalis?
Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld 
van pensioen en sociale zekerheid en werken nauw 
samen met uw werkgever. Wij kennen uw cao en 
pensioenregeling. De verzekering sluit dan ook perfect 
aan op wat er al voor u is geregeld.   
Nu regelen, voor altijd een zorg minder! 

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/aov

Wat kost verzekeren en wat levert het u op?
 Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) zonder werk.

 Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (80%-100%).

Deze grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ze zijn gebaseerd op een standaard situatie (mogelijk zijn in uw cao andere afspraken gemaakt) en op een inkomen 
beneden het maximum dagloon (zie uwv.nl). 

Rekenvoorbeeld

Verzekerd brutomaandinkomen € 2.000 € 4.000 € 6.000

Premie-indicatie netto per maand € 9,20 € 18,40 € 22,35 
Maximale bruto-uitkering per maand € 939 € 2.339 € 3.739

Vragen?

 Bel met onze 
Klantenservice. 
045 645 91 90

(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)
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