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1. Ik ben nu ziek. Kan ik mij toch verzekeren?
Ja dat kan. Echter als blijkt dat u als ex-medewerker op het moment van aanmelding al ziek of (deels)
arbeidsongeschikt was, hebt u geen recht op een uitkering, tenzij u binnen 4 weken weer volledig bent hersteld en aan
het werk bent én u niet opnieuw ziek bent geworden binnen 28 dagen. U hebt alleen recht op een uitkering als de
datum van uw eerste ziektedag na de ingangsdatum van de verzekering ligt.

2. Ontvang ik een eigen polis voor deze verzekering?
Nee, u ontvangt geen eigen polis voor deze verzekering via uw werkgever. Het bewijs van deelname is de
premie-inhouding op uw loonstrook en de opgave met verzekerden die uw werkgever jaarlijks doorgeeft aan
Loyalis.

3. Waar vind ik de polisvoorwaarden?
U vindt de polisvoorwaarden op www.loyalis.nl/vervoer
4. Heeft de inhouding van de premie consequenties voor mijn pensioenopbouw?
Nee. Deze WGA Hiaat-verzekering heeft geen invloed op uw pensioenopbouw.

5. Wat gebeurt er met mijn premie als ik niet ziek word de komende jaren?
Het is een verzekering, de premie krijgt u niet terug. U betaalt namelijk premie voor het afdekken van een risico.

6. Is de premie fiscaal aftrekbaar?
Ja. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Dit gebeurt automatisch; uw werkgever houdt uw premie in op uw belastbare
loon.

7. Kan mijn werkgever mij adviseren of het verstandig is dat ik deze verzekering moet afsluiten?
Nee. Uw werkgever mag hierin geen advies geven. Dat mogen alleen speciaal hiervoor opgeleide verzekeringsadviseurs
doen. Op basis van de voorwaarden van deze verzekering kunt u zelf het risico afwegen. Uiteraard kunt u ook een
verzekeringsadviseur raadplegen.

8. Geldt deze verzekering als een extra inkomensgarantie bij het afsluiten van een hypotheek?
Jazeker. Als u een huis koopt, stelt de hypotheekverstrekker een aantal eisen aan uw financiële situatie. Ook voor de
toekomst. Want kunt u uw woonlasten nog betalen wanneer u niet meer (volledig) kunt werken? Bij een koophuis bent u
verplicht een zogenaamde inkomensgarantie af te sluiten, zodat nog steeds in staat bent de woonlasten te betalen als u
(deels) niet meer kunt werken. Met deze WGA Hiaat-verzekering Extra behoudt u ook bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid en ontslag altijd 75% van uw laatstverdiende loon. U verzekert zo dus zelfs meer dan alleen uw
woonlasten.

9. Kan ik mij telefonisch aanmelden voor de verzekering?
Nee, u meldt zich aan voor deze verzekering bij uw werkgever. Uw werkgever geeft uw aanmelding door aan Loyalis en
dan wordt alles voor u geregeld. U hoeft dan verder niets te doen.

10.Wanneer gaat deze verzekering via mijn werkgever in?
U bent verzekerd op de datum van uw indiensttreding.
11. Kan ik op een later moment nog deelnemen aan de verzekering?
Nee. Werknemers die nieuw in dienst treden bij de NS Sociale Eenheid kunnen zich binnen 2 maanden na
indiensttreding voor deze verzekering aanmelden. Daarna is dat niet meer mogelijk.

12. Waarom kan ik (later) deze verzekering niet alsnog afsluiten?
U verzekert het risico op ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Dat risico is klein en daardoor is uw premie laag. Als
medewerkers zich later verzekeren, kan het zijn dat het risico dat u verzekert hoger wordt ingeschat en dat is nadelig
voor u en de verzekeraar. Het leidt namelijk tot (collectieve) premieverhoging en dat is oneerlijk naar uw (al eerder)
verzekerde collega’s.

13. Kan ik de verzekering tussentijds opzeggen?
Nee. Deze verzekering loopt door tot u uit dienst gaat. Tot die tijd vindt premie-inhouding plaats via uw salaris. Als u uit
dienst gaat, stopt de verzekering automatisch.

14. Kan ik deze verzekering meenemen als ik uit dienst ga?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.
15. Wie betaalt de uitkering uit de Loyalis verzekering?
Als u uit dienst bent, betaalt Loyalis rechtstreeks aan u de uitkering.
16. Tot hoe lang krijg ik een Loyalis uitkering?
Tot maximaal 67 jaar, tenzij de AOW-datum eerder ligt.
17. Tot welke leeftijd mag ik mij aanmelden voor deze verzekering?
Tot max. 4 jaar voor uw 67-jarige leeftijd. tenzij de AOW-datum eerder ligt.
18. Mijn jaarsalaris is hoger dan het maximum jaarloon. Krijg ik een uitkering aangevuld tot 75% van mijn
salaris?
Nee. Het maximale jaarloon waarover wettelijke uitkeringen worden berekend is € 57.232 (max. SV-loon 2020). De
verzekering keert uit tot 75% van het maximum jaarloon. Voor het deel boven dit bedrag is er de WIA-Excedent-regeling.
Via uw salaris betaalt u hiervoor al premie.

