
Meer weten? Ga naar loyalis.nl/aov

Financiële zekerheid 
bij arbeidsongeschiktheid

Goed geregeld door uw werkgever!

http://loyalis.nl/aov


Inkomenkanerg 
tegenvallenbij 
arbeidsongeschiktheid

Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. 
En twee jaar later bepaalt UWV dat u 
arbeidsongeschiktbent.Helemaalof
voor eendeel.Detoekomstisdanerg
onzeker.Enwatblijfterdanovervan
uw inkomen?Meestalnietgenoeg.

Bij arbeids ongeschiktheid biedt de WIA (Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen) in een aantal 
gevallen een uitkering. U ontvangt mogelijk vanuit 
uw pensioenfonds ook nog een aanvulling via uw 
arbeidsongeschiktheid spensioen. Maar dat is niet 
altijd genoeg om verder te leven zoals u dat nu 
bent gewend.



GerardMatthijssen(48)is
docent Nederlands en mentor. 
Hij isgetrouwdmet Henriëtte.
Ookheefthijeenpassievoor
old timers.

‘Ik probeer de balans tussen 
werk en privé voortdurend 
goed te houden. Dat doe ik 
het liefst door mijn vrije tijd 
aan oude auto’s te besteden. 
Mijn vrouw Henriëtte wordt 
er soms gek van. Maar het 
is mijn passie, ik kan er mijn 
ei in kwijt. Na een dag met 
mijn leerlingen op school 
is het heerlijk om onder de 
motorkap van mijn auto te 
duiken. Die ontspanning is 
belangrijk, want mijn baan 
in het onderwijs vergt veel 
inspanning, mentaal en fysiek. 
Zo ben ik net een paar dagen 
thuis gebleven door rug
klachten. Toen kwamen bij 
mij wel wat vragen op. Want 
stel dat ik langer ziek ben of 
zelfs helemaal niet meer kan 
werken? Hoe betaal ik dan 
mijn woonlasten of de studie 
van mijn kinderen? Misschien 
is bijverzekeren nodig en wat 
kost dat dan? En wat is er 
geregeld via mijn werkgever?’



Uw inkomen goed beschermd

Met de WIA en het eventuele arbeids ongeschikt
heids pensioen is niet elk financieel risico verdwenen. 
Vooral werknemers die gedeeltelijk arbeids
ongeschikt worden en volgens de normen van 
uitkerings instantie UWV te weinig zelf verdienen, 
zien hun inkomen drastisch dalen. Na verloop van 
tijd rest slechts een bedrag gelijk aan de bijstand. 
Gelukkig bent u hiertegen verzekerd, dankzij 
uw werkgever.

De Arbeids ongeschiktheids verzekering van 
Loyalis biedt financiële zekerheid

Uw werkgever heeft voor u een verzekering 
geregeld waardoor u kunt rekenen op extra 
inkomsten, mocht u onverhoopt (deels) arbeids
ongeschikt worden. Dat is de Arbeids ongeschikt
heids verzekering van Loyalis. Uw werkgever 
betaalt hiervoor de premie en kan deze geheel of 
gedeeltelijk aan u doorbelasten. Vraag aan uw werk
gever wat op u van toepassing is.

Loyalis is er speciaal voor 
werknemers binnen overheid, 
onderwijs, bouw, zorg en 
energie en nutsbedrijven. 
Ruim 350.000 collega’s die in 
deze sectoren werken, hebben 
de Arbeidsongeschiktheids
verzekering van Loyalis 
al geregeld.



Wat levert de Loyalis Arbeidsongeschiktheids verzekering u op?

De verzekering biedt verschillende dekkingen, afhankelijk van de afspraken  
die uw werkgever met Loyalis heeft gemaakt:

Verzekering met dekking bij alleen volledige arbeids ongeschiktheid

Verzekering met dekking bij alleen gedeeltelijke arbeids ongeschiktheid

Verzekering met beide bovenstaande dekkingen

Inkomensgarantie van minstens 70% 1  

10% extra inkomen 2  

Extra ABPpensioen opbouw 3    
80% van het loonverlies 4 bij arbeidsongeschiktheid onder 35%  

1  Wordt u gedeeltelijk 
arbeids ongeschikt en op 
grond daarvan ontslagen? 
Dan daaltuwinkomen
nooit onder de 70% van 
uw verzekerd inkomen. 
Dit is het inkomen op 1 
januari van het jaar vooraf
gaande aan het jaar waarin 
u ontslagen wordt door 
arbeids ongeschikt heid.

2  Wordt u volledig arbeids
ongeschikt? Dan biedt de 
Arbeids ongeschiktheids
verzekering van Loyalis 
een aanvullingvan10% 
op uw inkomen. Bovenop 
de uitkering van de WIA en 
eventueel de aan vulling uit 
uw pensioenregeling.

3  Wordt u gedeeltelijk 
arbeids ongeschikt? Dan vult 
de Arbeids ongeschiktheids
verzekering van Loyalis uw 
ABP-pensioen opbouw aan 
tot ongeveer de helft van de 
pensioen opbouw waarop u 
recht zou hebben als u nog 
zou werken. Hoe hoog uw 
pensioen opbouw met de 
bijdrage vanuit de Arbeids
ongeschikt heidsverzekering 
van Loyalis precies wordt, 
hangt af van uw persoonlijke 
situatie. 

4  Mocht u minder dan 
35% arbeids ongeschikt 
worden, dan krijgt u geen 
WIA uitkering. U blijft in 
principe in dienst van uw 

werk gever. Het kan zijn dat 
u een aangepast arbeids
contract krijgt. Gaat u 
hier door minder verdienen, 
dan kunt u hiervoor een 
vergoeding krijgen van 
Loyalis. Voorwaarden hier
voor zijn dat u nog minstens 
65% verdient van uw oude 
inkomen en dat uw cao 
dit inkomens verlies niet 
volledig dekt. De Arbeids
ongeschikt heids verzekering 
van Loyalis biedt dan 
maximaal 10 jaar lang een 
aanvulling van 80% van het 
inkomens verlies. Wordt 
dit al gedeeltelijk gedekt 
door uw cao, dan betaalt 
uw werkgever ook een 
vergoeding.

Al de bovenstaande dekkingen keren uit tot uw eigen AOWleeftijd.



Watkrijgtuvanwie?
Wat u krijgt bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk 
van de afgesloten dekking. Wij geven hieronder 
beide situaties weer.

Als u gedeeltelijkarbeidsongeschikt (35% tot 80%) wordt  
zonder werk
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Deze grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ze zijn gebaseerd op een 
inkomen beneden het maximum dagloon (zie uwv.nl).

http://www.uwv.nl


Goedgeregeld 
viauw werkgever
Uw werkgever heeft voor al zijn werk nemers 
de Arbeids ongeschiktheids verzekering van Loyalis 
afgesloten. U bent automatisch verzekerd en hoeft 
zich niet zelf aan te melden.

Maar het kan zijn dat uw werkgever alleen de 
verzekering heeft afgesloten met de dekking bij 
gedeeltelijke arbeids ongeschiktheid. Dat is immers 
het grootste risico. Is dat bij uw werkgever het geval? 
Dan kunt u zelf uw dekking uitbreiden, zodat u bent 
verzekerd in alle situaties. 

Want als u alleen de dekking hebt voor gedeeltelijke 
arbeids ongeschiktheid, en u wordt volledig arbeids
ongeschikt, dan keert de verzekering niet uit. 
De uitbreiding regelt u zelf en u betaalt daarvoor 
ook zelf de premie. U bent dan verzekerd in alle 
gevallen, bij gedeeltelijke én volledige arbeids
ongeschiktheid. Dat geeft rust.





Regelnogmeerzekerheid

Zelf uw verzekering uitbreiden:  
hoe regelt u dat? 

U kunt eenvoudig uw verzekering zelf  
uitbreiden met een formulier dat u vindt op 
loyalis.nl/dekking-uitbreiden. 

Bent u nu ziek thuis? 

Als u nu niet werkt door ziekte, kunt u na vier weken 
volledig herstel weer worden toegelaten tot de 
verzekering. Ziekte waarvoor u op dit moment 
verzuimt en die in het ergste geval tot arbeids
ongeschiktheid leidt, is niet verzekerd. In dat geval 
krijgt u dus geen uitkering. Was u tot nu toe ergens 
anders verzekerd? Dan kunt u in dat geval op die 
verzekering een beroep doen. 

Wij helpen u graag 

Hebt u nog vragen over deze arbeids ongeschikt
heids verzekering? Kijk dan op loyalis.nl/aov. 
U vindt hier ook zaken als polisvoorwaarden, 
ziekmeldings en wijzigings formulieren. Of bel 
de Loyalis Klantenservice: 0456459190 
(op werkdagen van 8 tot 17.30 uur).

Kies voor een zekere 
financiële toekomst

Wilt u de dekking van uw 
arbeids ongeschiktheids
verzekering uitbreiden? 

Ga naar: loyalis.nl/ 
dekking-uitbreiden 

http://www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden
http://www.loyalis.nl/aov
http://www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden
http://www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden


DaaromLoyalis
Loyalis biedt inkomensverzekeringen, preventieve 
diensten en reintegratiesubsidie exclusief aan 
werknemers en werkgevers binnen overheid, 
onderwijs, bouw, zorg en energie en nutsbedrijven. 
Loyalis gaat niet voor de grote winsten, maar kiest 
voor de klant. Onze verzekerings premies zijn dan 
ook aantrekkelijk laag. 

Wij kennen uw sector als geen ander en onze 
producten en diensten sluiten aan op de WIA, uw 
eigen cao en pensioenregeling. Zo bent u nooit 
onnodig verzekerd, maar kunt u wel altijd rekenen 
op een goed inkomen. Nu en later.

Met deze brochure informeren wij u over de 
arbeids ongeschiktheids verzekering van Loyalis. 
Uw werkgever heeft deze verzekering geregeld voor 
alle medewerkers.





Aan deze brochure kunt u 
geen rechten ontlenen.  
De percentages en bedragen 
in deze brochure kunnen in  
de toekomst wijzigen.

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/aov

WaaromLoyalis?
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. 
Nuregelen,vooraltijdeenzorgminder!

90
.0

29
9.

20

http://loyalis.nl/aov

