
GÉÉN  
MEDISCHE  

VRAGEN 
van  

15-09-2020 tot 
15-12-2020

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Speciaal op maat voor jou en je collega’s van SCOH

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/scoh

Arbeidsongeschiktheid is 
altijd een risico. Helaas ook 
in het onderwijs. Door zware 
fysieke klachten of stress. 
Als je een tijdje uit de 
running bent, heeft dat altijd 
invloed op jouw inkomen. 
Terwijl de rekeningen 
gewoon door lopen. 
En je privéleven ook.

Altijd genoeg inkomen bij arbeidsongeschiktheid
In jouw cao en pensioenregeling is al het een en ander geregeld voor 
het geval je arbeidsongeschikt wordt. Toch is dat vaak niet genoeg om 
te blijven wonen en leven zoals je dat nu gewend bent. Daarvoor kun je 
zelf iets extra’s regelen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van 
Loyalis vul je jouw inkomen optimaal én voordelig aan, mocht werken 
niet meer lukken. 

Voordelig verzekerd via jouw werkgever 
Je regelt alleen wat je echt nodig hebt en door het contract dat jouw werk
gever heeft met Loyalis, profiteer je van minimaal 20% collectiviteits korting. 
Zo ben je altijd verzekerd van 70% van jouw inkomen, ongeacht de duur 
van je arbeids ongeschiktheid. Een hele zorg minder.

Jouw voordelen 
 Salaris volledig beschermd, hoeveel je ook verdient
 Flexibel: uitkering tot je eigen AOWleeftijd 
 Op maat: verzeker en betaal alleen wat echt nodig is 
 Makkelijk: automatische premieinhouding via je salaris
 Voordelig: minstens 20% premiekorting
  Geen medische vragen als je je aanmeldt binnen 6 maanden na indienst

treding of tijdens de actieperiode van 15092020 tot 15122020
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https://www.loyalis.nl/werknemers/campagnes/scoh?utm_source=scoh&utm_medium=werkgever&utm_campaign=leaflet


Waarom Loyalis?
Loyalis is dé specialist op het gebied van Inkomen & 
Zekerheid. We helpen u uw inkomen te beschermen 
bij onverwachte gebeurtenissen zoals arbeids
ongeschiktheid. We werken nauw samen met werk
gevers uit diverse sectoren en kennen hun cao en 
pensioen regeling. Onze inkomens oplossingen sluiten 
dan ook naadloos aan op wat al voor u is geregeld.
Nu regelen, voor altijd een zorg minder! 

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/scoh

Wat kost de AOV en wat levert het je op?
Via jouw werkgever profiteer je van minimaal 20% collectiviteitskorting. 
Doorgaans betaal je nog geen tien euro netto per maand. En het levert 
je tot jouw AOWleeftijd een flinke inkomensaanvulling op bij arbeids
ongeschiktheid en ontslag (zie oranje).

Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%80%) zonder werk.
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Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (80%100%).
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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). 

Hoe regel je het?
Op loyalis.nl/scoh vind je alle informatie. Je kunt er jouw maandpremie 
berekenen gebaseerd op jouw eigen salaris minus de collectiviteits korting!  
En je kunt heel eenvoudig online de verzekering aanvragen.

Vragen?

 Bel met onze 
Klantenservice. 
045 645 91 90

(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

  Loondoorbetalings verplichting 
werkgever

  Uikering WIA  
(WGA of IVA) overheid

 Uitkering AOP

  Loyalis WIA 
aanvullingsverzekering
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