
WIA-aanvullingsverzekeringen
Onder mantelovereenkomst Bouwend Nederland

Met de WIA-aanvullings-
verzekeringen van Loyalis 
verzekert u uw werk nemers 
tegen inkomensverlies bij 
arbeids ongeschiktheid. 
Het is een aanvulling op de 
WIA en de pensioen regeling. 
Bouwend Nederland 
heeft bij Loyalis een 
mantel overeenkomst 
afgesloten. U kunt 
kiezen uit verschillende 
dekkingsvarianten. 

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. De WIA geeft 
in veel gevallen onvoldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 
Een WIA‑uitkering is afhankelijk van de mate waarin een werknemer 
erin slaagt de restverdiencapaciteit te benutten. Dat lukt lang niet altijd. 
Via de mantel overeenkomst WIA‑aanvullingsverzekeringen is het mogelijk 
uw werk nemers voor verschillende dekkings varianten te verzekeren bij 
arbeids ongeschiktheid. 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 is, verzekert u niet onnodig.

Uw voordelen 
 Een werkbonus van 5% waardoor werken extra loont;
 Mogelijkheid tot een vaste jaarlijkse indexatie van 2% van de uitkering;
 Premievoordeel;
 Extra voordelen in combinatie met het Bouwend Nederland Verzuimloket;
 Bij 80% deelname geldt een lagere premie;
  Combinatiekorting van 5% als u naast een WIA‑aanvullingsverzekering 

ook een Verzuim‑ of WGA ERD‑verzekering hebt afgesloten.
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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! 

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/bouwendnederland

Welke verzekering past bij uw organisatie?
De mantelovereenkomst die Bouwend Nederland heeft afgesloten is 
opgebouwd uit vier aanvullingsverzekeringen. We leggen hier kort uit wat 
de verschillende vormen inhouden. Het is mogelijk om meerdere varianten 
af te sluiten voor uw organisatie.

De WIA‑aanvullingsverzekeringen zijn collectief of semi‑collectief af te 
sluiten. U kunt ervoor kiezen uw werknemers zelf (een deel van) de premie 
te laten betalen. Dit kunt u zelf regelen. Wilt u meer weten over de hoogte 
van de premie? Kijk dan op loyalis.nl/bouwendnederland. Hier vindt u het 
actuele premieoverzicht van onze aanvullingsverzekeringen.

1e jaar
Ziekteverzuim

2e jaar
AOW-leeftĳdmax. 2 jaar
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 WIA Hiaat Uitgebreid

WGA-vervolguitkering
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Inkomen

� Uitkering WIA (WGA of IVA) overheid

� Loondoorbetalingsverplichting werkgever

� Arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis

� Uitkering AOP

Boven max. dagloon

Deze grafiek is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Gebaseerd op een inkomen beneden het maximum dagloon (zie www.uwv.nl). 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan 
Wij geven u graag inzicht in de 
exacte kosten voor uw organisatie. 
Neem contact op met uw adviseur 
van Loyalis.

 Of bel onze 
werkgeversdesk 
045 645 93 20

(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

 Werkgever

 Overheid

 Pensioenfonds

 Loyalis

1. WGA-hiaat verzekering
Als uw werknemer gedeeltelijk arbeids ongeschikt wordt, 
krijgt hij een WGA‑uitkering van het UWV. Wanneer uw 
arbeids ongeschikte werknemer niet of onvoldoende werkt, 
wordt zijn WGA‑uitkering gebaseerd op het minimum loon. 
Dit betekent in veel gevallen een fors loon verlies. Met de 
WGA‑hiaat verzekering wordt dit voor een belangrijk deel 
opgevangen. Loyalis biedt deze verzekering aan met een 
standaard en een uitgebreide dekking:
•   Bij de WGA‑hiaatverzekering Standaard wordt de 

hoogte van de uitkering gerelateerd aan de mate van 
arbeidsongeschiktheid.

•   De WGA‑hiaatverzekering Uitgebreid vult de WGA‑
uitkering aan tot minimaal 70% van het dagloon. 

2. WIA Excedent verzekering
Werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon 
lopen extra financieel risico. Over het bedrag boven dit 
maximumloon wordt geen WIA‑uitkering verstrekt. De WIA 
Excedent verzekering compenseert dit tekort. Loyalis 
biedt deze verzekering aan met een standaard en een 
uitgebreide dekking:
•   Bij de WIA Excedentverzekering Standaard wordt de 

hoogte van de uitkering gerelateerd aan de mate van 
arbeids ongeschiktheid. 

•   De WIA Excedentverzekering Uitgebreid keert 70% uit van 
het inkomen boven het maximum dagloon.

3. WIA Excedent verzekering 80
WIA Excedent 80% vult de WIA‑uitkering aan tot maximaal 
80% van het verzekerde inkomen. Loyalis vergoedt 10% 
(5% bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid) 
van het verzekerde inkomen vermenig vuldigd met het 
percentage arbeids ongeschiktheid. Deze aanvulling geldt 
ook voor de medewerkers die minder verdienen dan 
het maximumdagloon.

4. WIA Bodem verzekering 
Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, 
ontvangt hij geen WIA‑uitkering. Hij blijft bij u in dienst, maar 
mogelijk met loon verlies. Dit verlies kan worden opgevangen 
met een WIA Bodem verzekering. Deze verzekering vergoedt 
80% van het inkomens verlies bij arbeids ongeschiktheid. Om in 
aanmerking te komen voor een uitkering dient uw werk nemer 
minimaal 65% van zijn oude inkomen te verdienen.

http://www.loyalis.nl/bouwendnederland

