
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Goed geregeld via de UM!

Bereken je premie op loyalis.nl/um

Vitaal blijven is belangrijk. 
Niet alleen nu, maar ook nog 
over 10 jaar. De Universiteit 
Maastricht (UM) biedt voor
zieningen om de balans 
tussen werk en privé optimaal 
te houden. Toch is uitval 
niet altijd te voorkomen. 
Je kunt ziek worden, maar 
ook een ongeluk zit in een 
klein hoekje. Ongevallen 
en ziekte kunnen een flinke 
impact hebben op jouw toe
komstige financiële situatie, 
want dat kan uiteindelijk 
dalen tot bijstands niveau. 
Daarom heeft de UM je 
inkomen beschermd met 
een arbeids ongeschikt
heids verzekering (AOV) 
bij arbeidsongeschiktheid.

Verzeker je óók tegen inkomensverlies bij volledige arbeids
ongeschiktheid
Als medewerker met een tijdelijk of vast dienstverband (oproepkrachten 
uitgesloten) ben je automatisch en gratis verzekerd voor de dekking bij 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit heeft de UM voor je geregeld. 
Wil je ook verzekerd zijn als je volledig arbeidsongeschikt raakt? Dan kun je 
jouw dekking uitbreiden met collectiviteits korting op je maandpremie.

Unieke actie: tot 1 mei 2021 geen gezondheidsvragen 
Vraag je vóór 1 mei 2021 de aanvullingsverzekering bij volledige arbeids
ongeschiktheid aan? Dan stellen we je geen gezondheidsvragen. 
Dit heet ‘blanco acceptatie’. Een voordeel, want je gaat sneller door het 
aanvraagproces.

Jouw voordelen 
  Automatisch en gratis verzekerd tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke. 

arbeidsongeschiktheid met aanvullende pensioenopbouw.
  Dekking uitbreiden bij volledige arbeidsongeschiktheid met 27% korting. 
 Salaris volledig verzekerd, hoeveel je ook verdient.
 Makkelijk: automatische premieinhouding via salaris.
  Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding of tijdens 

actieperiodes.
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Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid biedt de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeids vermogen) soms een uitkering. 
En mogelijk ontvang je vanuit je pensioen fonds ook een inkomensaanvulling. Maar daarmee is niet elk financieel 
risico verdwenen. Zeker als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, daalt je inkomen drastisch. Na verloop van tijd 
kan slechts een bedrag gelijk aan de bijstand resteren. Gelukkig ben je hiervoor goed verzekerd met de collectieve 
arbeids ongeschiktheids verzekering van Loyalis, die de UM voor alle medewerkers heeft afgesloten. 
 
Aanvullend is er per 1 november 2020 een aanvullende pensioenopbouw en indexatie geregeld. Meer hierover lees 
je op loyalis.nl/um. 

Wat kost je dekking uitbreiden en wat levert het op? 
Dankzij de collectieve afspraken van de UM met Loyalis krijg je 27% collectiviteitskorting en belastingvoordeel op 
de aanvullende dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. De UM houdt de maandpremie in op jouw brutosalaris, 
waardoor je netto nog minder betaalt. En het levert je tot jouw AOW leeftijd een flinke inkomensaanvulling op bij 
volledige arbeidsongeschiktheid (zie oranje).

Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid betaal je 0,28%* van jouw brutosalaris. Dit komt bij een jaar
inkomen van € 50.000 neer op € 7,35 netto per maand. 
Premie berekenen? Ga dan naar loyalis.nl/um en maak je eigen rekensom.

*  Deze percentages kunnen wijzigen op basis van wets en caowijzigingen. De premie is ook nog afhankelijk van uw sector(korting) en contractvorm.

Rekenvoorbeelden gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid
Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (3580%) zonder werk 

Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (80100%) 

Deze grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ze zijn gebaseerd op een inkomen boven het maximum dagloon (€ 58.145 bruto per jaar 
sinds 172020, zie uwv.nl). Tot en met week 39 ontvangt een medewerker bij UM 100% loondoorbetaling. Vanaf week 40 tot week 104 is dit 76%.

Persoonlijke situatie bekijken? Ga naar de Loyalis risicoscan.
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Waarom Loyalis?
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 inkomens oplossingen 
sluiten daarom aan op wat er al voor u is geregeld. 
Nu regelen, een zorg minder!

Dekking uitbreiden? Ga naar loyalis.nl/um

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

http://loyalis.nl/um

