Arbeidsongeschiktheidsverzekering provincie
Regel een goed inkomen bij arbeidsongeschiktheid

WERKGEVER
BETAALT

50%

Ondanks allerlei voorzie
ningen om de balans tussen
werk en privé optimaal
te houden, valt uitval
niet altijd te voorkomen.
Dan zijn de gevolgen
groot, ook voor uw
inkomen. Daarom heeft
uw werkgever afspraken
gemaakt met Loyalis voor
een inkomensaanvulling
bij arbeidsongeschiktheid.

Voorkom geldzorgen

Vaak wordt gedacht dat het wel goed zit met de sociale zekerheid
in Nederland en dat ons inkomen bij arbeidsongeschiktheid goed is
beschermd. Maar dat is niet altijd zo. Uitkeringen van de overheid (WIA)
en het pensioenfonds (ABP) zijn tijdelijk en ontoereikend. Belangrijk dat
u zelf nog iets extra’s regelt. Uw werkgever helpt u hier graag bij.

Een inkomensaanvulling speciaal voor u en uw collega’s

Met onze inkomensaanvulling bent u bij arbeidsongeschiktheid altijd zeker
van minstens 70% inkomen en blijft u ook (deels) pensioen opbouwen.
Door het contract van uw werkgever krijgt u een forse premiekorting.

Uw voordelen op een rij

 Salaris volledig beschermd, hoeveel u ook verdient
 Flexibel: uitkering tot uw eigen AOW-leeftijd
 Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is
 Makkelijk: automatische premie-inhouding via uw salaris
 Voordelig: 24% korting en provincie betaalt 50%
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Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/aov-provincies

Wat levert het op?

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat levert u tot uw eigen
AOW-leeftijd een flinke inkomensaanvulling op bij arbeidsongeschiktheid
en ontslag. Zie oranje vlak.
Voorbeeld van onze uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zonder werk.
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Deze afbeelding is een eenvoudige weergave van de werkelijkheid en toont de meest voorkomende situatie.

Vragen?
Bel met onze
Klantenservice.
045 645 91 90
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/aov-provincies
Waarom Loyalis?

Loyalis is dé specialist op het gebied van Inkomen & Zekerheid.
We helpen u uw inkomen te beschermen bij onverwachte
gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid. We werken nauw
samen met werkgevers uit diverse sectoren en kennen hun cao
en pensioenregeling. Onze inkomensoplossingen sluiten dan ook
naadloos aan op wat al voor u is geregeld.
Nu regelen is voor altijd een zorg minder!

