
Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid - Bouw december 20211

Met de arbeids ongeschikt
heids verzekering van Loyalis 
verzekert u uw werknemers 
tegen inkomensverlies bij 
arbeids ongeschiktheid.  
Het is een aanvulling 
op de WIAuitkering en 
uw pensioen regeling. 
Dankzij deze collectieve 
verzekering hebben uw 
medewerkers de zekerheid 
van inkomen bij arbeids
ongeschiktheid.

Extra goed zorgen voor uw medewerkers 
Langdurige arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Zeker in de 
sector Bouw, waar vaak zwaar lichamelijk werk wordt verricht. Het inkomen 
van uw medewerkers kan er dan fors op achteruitgaan. Na twee ziektejaren 
is een werknemer gewezen op een WIA-uitkering en mogelijk arbeids-
ongeschiktheids pensioen. Maar dit is meestal niet genoeg. De arbeids
ongeschiktheids verzekering (AOV) van Loyalis vult het inkomen van uw 
werknemer aan tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. Hierdoor kan 
uw werknemer financieel hetzelfde leven blijven leiden als daarvoor.

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 de bouwsector en wat nog niet. Dat is 
voordelig. Want door aan te vullen op wat er al is, verzekert u niet onnodig.

Voordelen 
 Altijd minstens 70% inkomen tot de eigen AOW-leeftijd
  Sluit aan op de WIA, cao en pensioenregeling van uw werknemers
 Uitgebreide dekking tegen een lage premie
 Werken bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid loont voor uw werknemers
  Geen medische selectie van uw werknemers
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Nu regelen?  
Ga naar loyalis.nl/aovbouwwerkgevers

https://loyalis.nl/aov-bouw-werkgevers
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Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/aovbouwwerkgevers

Wat kost verzekeren en wat levert het u op?
De AOV Bouw is alleen collectief af te sluiten. U kunt ervoor kiezen uw 
werknemers zelf (een deel van) alleen de premie te laten betalen. Dit kunt u 
zelf regelen. De premie wordt geheven over het brutojaarinkomen. U betaalt 
geen premie voor werknemers die 2 jaar of minder zijn verwijderd van de 
voor hen geldende AOW-leeftijd.

 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 inkomen boven het maximumdagloon. (zie uwv.nl) 

Interesse of vragen? 
Kijk op loyalis.nl/aovbouwwerkgevers.  
Hier vindt u ook de actuele premiepercentages. 

Vragen?
Bel met de  
Werk geversklantenservice. 
045 645 93 20
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)
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Uw gids Inkomen & Zekerheid
Heeft vitaliteit, verzuim, re-integratie of zekerheid uw aandacht? 
Als betrokken partner en verzekeraar denken we met u mee in oplossingen. 
We zijn diepgeworteld in de sectoren overheid, onderwijs, energie- en 
nuts bedrijven, zorg en bouw door onze oorsprong bij APG. Sinds 2019 is 
Loyalis een merk van a.s.r. Als gids in de complexe wereld van de sociale 
en inkomens zekerheid, staan we voor u klaar. 
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