Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Un1ek

Met bevlogenheid draagt
u bij aan de ontwikkeling
van kinderen. Maar werken
in het onderwijs of de
kinderopvang vergt
nogal wat. Elke dag weer.
Belangrijk dat u goed
voor uzelf zorgt. Want als
u ziek wordt en langdurig
uit de running raakt, heeft
dat veel impact. Ook op
uw inkomen. Daarom
heeft Un1ek voor alle
medewerkers onze arbeids
ongeschiktheidsverzekering
geregeld. Hiermee is uw
inkomen goed beschermd
bij arbeidsongeschiktheid.

Een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid

In uw cao en pensioenregeling is al het een ander geregeld voor het geval
u arbeidsongeschikt wordt. Toch is dat op den duur niet genoeg om te
blijven wonen en leven zoals u dat nu gewend bent. Uw werkgever wil
voorkomen dat u in die situatie belandt. Met deze collectieve verzekering
wordt uw inkomen optimaal én voordelig aangevuld bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid. Dat is immers het grootste risico.

Voordelig en automatisch verzekerd via uw werkgever

Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkt bij Un1ek,
zowel in het onderwijs als de kinderopvang. U betaalt dan ook alleen voor
wat u écht nodig hebt. En u krijgt altijd minimaal 70% van uw verzekerde
inkomen, ongeacht de duur van uw arbeidsongeschiktheid.

Uw voordelen







Tot uw AOW-leeftijd altijd minstens 70% inkomen
Re-integratiebonus als u nog genoeg zelf verdient
Premiekorting door collectief
Sluit aan op de WIA, uw eigen cao en pensioen
Extra inkomenszekerheid bij hypotheekaanvraag
Geen medische vragen

90.1811.19

Meer informatie? Ga naar loyalis.nl/un1ek

Wat levert de verzekering u op?

Tot uw eigen AOW-leeftijd krijgt u een flinke inkomensaanvulling bij
arbeidsongeschiktheid en ontslag (zie oranje).
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Loyalis het maximum dagloon (zie www.uwv.nl).

Wat kost de verzekering?

Deze voordelige verzekering via uw werkgever sluit aan op wat er al is
geregeld via uw cao en pensioenregeling. De premie voor medewerkers
bij de kinderopvang (PFZW-pensioen) wijkt daarom af van de premie voor
medewerkers uit het onderwijs (ABP-pensioen). Ook de hoogte van het
salaris is van invloed op de premie. Uw werkgever houdt de premie in op uw
brutosalaris waardoor u netto minder betaalt. Gemiddeld betaalt u nog geen
10 euro per maand.
Bereken uw eigen maandpremie op loyalis.nl/un1ek.

Meer informatie? Ga naar loyalis.nl/un1ek
Waarom Loyalis?

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

Vragen?
Bel met onze
Klantenservice.
045 579 61 11
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

