Bent u goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid?
Uw bestaande dekking uitbreiden is eenvoudig

ONGEVEER

€ 10,00
PER MAAND

U bent al verzekerd bij
arbeidsongeschiktheid.
Dat is mooi! Maar voldoet
uw dekking nog? Misschien
wilt u meer zekerheid. Uw
huidige dekking uitbreiden
is eenvoudig. U bent dan
altijd goed verzekerd,
in elke situatie. Dat stelt
gerust.

Waarom uw huidige dekking uitbreiden?

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis kent 3 dekkingen:
1.Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
2.Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid
3.Dekking in beide gevallen (Compleet)
Als u alleen een dekking heeft voor bijvoorbeeld gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid (35-80%) en u raakt volledig arbeidsongeschikt
(80-100%), keert de verzekering niet uit. En andersom. Met de dekking
Compleet bent u verzekerd in alle gevallen, zowel bij gedeeltelijke als
volledige arbeidsongeschiktheid.

Regel zekerheid in alle situaties

U kunt de ontbrekende dekking zelf bijsluiten, zodat u altijd goed verzekerd
bent in alle situaties.

Voordelen

90.1761.18







Verzekerd van een goed inkomen in alle situaties
Geen medische keuring binnen 6 maanden na indiensttreding
Heel betaalbaar: korting van minimaal 20% en fiscaal voordeel
De premie is niet afhankelijk van uw leeftijd
Eenvoudig zelf regelen via www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden

Wat kost een dekking bijsluiten?
• Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt u
0,33% van uw brutosalaris.
• Voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u
0,58% van uw brutosalaris.
Dit kan veranderen op basis van wettelijke wijzigingen en cao-wijzigingen.
De premie is ook afhankelijk van de sector en contractvorm.

Rekenvoorbeelden
Bij volledige arbeidsongeschiktheid:

€ 50.000 (jaarinkomen) x 0,33% x 0,8 = € 132,00 bruto per jaar / 12 =
€ 11,00 bruto per maand (netto indicatief € 6,40 per maand)

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid:

€ 50.000 (jaarinkomen) x 0,58% x 0,8 = € 232,00 bruto per jaar / 12 =
€ 19,33 bruto per maand. (netto indicatief € 10,30 per maand)
Als uw werkgever een overeenkomst heeft met Loyalis, dan gaat hier
nog de collectiviteitskorting van af die uw werkgever met Loyalis heeft
afgesproken (minimaal 20%). In dat geval houdt uw werkgever de premie in
op uw brutosalaris. Dat betekent dat uw premie netto nog lager uitvalt.

Wilt u uw dekking uitbreiden?

Om de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
uit te breiden, vult u het formulier ‘Wijziging dekking’ in.
U vindt dit op www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden.

Vragen?
Bel met onze
Klantenservice.
045 579 61 11
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

Nu regelen? Ga naar www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden www.loyalis.nl/aov-politie

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!

