Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zorg & Welzijn

PREMIE
KORTING
Werken in de zorg doet u met
hart en ziel, maar wat als u
zelf ziek wordt en uiteindelijk
arbeidsongeschikt? Dan zijn
de gevolgen groot, ook op
uw inkomen. Gelukkig heeft
uw werkgever het financieel
goed voor u geregeld. Met
de collectieve arbeids
ongeschiktheidsverzekering
speciaal voor de zorg.

Altijd een goed inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid hebt u recht op een WIA-uitkering.
En mogelijk ontvangt u vanuit uw pensioenfonds ook nog een inkomens
aanvulling. Maar daarmee is niet elk financieel risico verdwenen. Zeker
als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en volgens UWV te weinig zelf
verdient, daalt uw inkomen drastisch. Gelukkig bent u via uw werkgever
aanvullend verzekerd waardoor u altijd kunt blijven wonen en leven zoals
u nu gewend bent.

Uw voordelen

 Aanvulling op de WIA tot minimaal 70% van uw inkomen
 Onze uitkering loopt tot AOW-leeftijd
 Hogere uitkering als u deels blijft werken
 Sluit aan op de WIA, uw eigen cao en pensioen
 Collectief voordeel, dus lagere premie
 Automatisch verzekerd bij indiensttreding
 Geen medische vragen

90.1722.18

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/zorg-zc

Wat levert de verzekering u op?

Met deze verzekering ontvangt u een flinke inkomensaanvulling bij
arbeidsongeschiktheid. Zie oranje vlak.
Een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%)
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␣ Loondoorbetalingsverplichting werkgever
Deze grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ze zijn gebaseerd op een inkomen beneden het
maximum dagloon
(zie uwv.nl).
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van uw oorspronkelijke salaris. De verdeling tussen die jaren verschilt per werkgever.

Automatisch geregeld via uw werkgever

U kunt deze verzekering niet zelf afsluiten. Loyalis biedt deze verzekering
alleen aan als collectieve verzekering via uw werkgever. Indien uw werkgever
een contract heeft met Loyalis, dan is alles automatisch voor u geregeld.
U hoeft hiervoor niets te doen.

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/zorg-zc
Waarom Loyalis?

Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van pensioen
en sociale zekerheid en werken nauw samen met de zorgsector.
Wij kennen de cao en pensioenregeling. De verzekering sluit dan
ook aan op wat er al voor uw situatie is geregeld. Zo bent u nooit
onnodig verzekerd, maar hebt u wel altijd een goed inkomen.
Nu regelen, voor altijd een zorg minder!

Vragen?
Bel met Loyalis.
045 579 69 96
(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

