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Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WVOI (NWO, NWO-I, CWI, NIOZ en KB)

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/wvoi

Met veel inzet draagt u 
bij aan de Nederlandse 
en internationale kennis
economie. Een hele uit
daging. Maar wat als op 
een dag werken (deels) niet 
meer lukt? Bijvoorbeeld door 
ernstige fysieke klachten 
of stress. Als u lang durig 
uit de running raakt, heeft 
dat veel impact, ook op uw 
inkomen. Gelukkig kunt u 
geldzorgen voorkomen.

werkgeversveren ig ing onderzoek inste l l ingen

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

Voordelig verzekerd via uw werkgever 
U regelt alleen wat u echt nodig hebt en door het contract dat uw werk
gever heeft met Loyalis profiteert u van minimaal 20% collectiviteitskorting. 
Zo bent u altijd verzekerd van 70% van uw inkomen, ongeacht de duur van 
uw arbeids ongeschiktheid. Een hele zorg minder.

Uw voordelen 
 Minstens 70% inkomen gegarandeerd tot AOWleeftijd
 Minstens 20% premiekorting én belastingvoordeel
 Sluit aan op de WIA, uw cao en pensioenregeling
 U blijft (deels) pensioen opbouwen
 Extra inkomenszekerheid bij hypotheekaanvraag
  Géén medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding  

(of tijdens een actieperiode)
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http://www.loyalis.nl/wvoi


Waarom Loyalis?
Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van 
pensioen en sociale zekerheid en werken nauw samen 
met diverse werkgevers in het onderwijs. Wij kennen 
hun cao en pensioenregeling. De verzekering sluit dan 
ook perfect aan op wat er al voor u is geregeld. 
Nu regelen, voor altijd een zorg minder! 

Nu regelen? Ga naar loyalis.nl/wvoi

Wat kost de AOV en wat levert het u op?
Via uw werkgever profiteert u van minimaal 20% collectiviteitskorting. 
Doorgaans betaalt u nog geen tien euro netto per maand. En het levert 
u tot uw 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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� Uitkering WIA (WGA of IVA) overheid

1e jaar
Ziekteverzuim

2e jaar
AOW-leeftĳdmax. 2 jaar

� Loondoorbetalingsverplichting werkgever

Inkomen

� Arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis

� Uitkering AOP

loon loon WIA/LGU-uitkering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WIA-vervolguitkering

Arbeidsongeschiktheids-
pensioen (max. 10 jr)

Ontslag op basis van arbeidsongeschiktheid

Tot max. dagloon

Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (80%100%).
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering
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Inkomen
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� Uitkering AOP
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Deze grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Ze zijn gebaseerd op een inkomen beneden het 
maximum dagloon (zie www.uwv.nl). 

Hoe regelt u het?
Op loyalis.nl/wvoi vindt u alle informatie. U kunt heel eenvoudig online 
uw premie berekenen en de verzekering aanvragen.

Vragen?

 Bel met onze 
Klantenservice. 
045 579 61 11

(Op werkdagen van 8 tot 17.30 uur.)

Rekenvoorbeelden
Maandinkomen € 2.000 bruto
Netto premieindicatie per maand  
€ 7, bij 20% korting.  
Hiervoor wordt een uitkering verzekerd 
van maximaal € 939 bruto per maand.

Maandinkomen € 4.000 bruto
Netto premieindicatie per maand 
€ 16, bij 20% korting.  
Hiervoor wordt een uitkering verzekerd 
van maximaal € 2.339 bruto per maand.

Maandinkomen € 6.000 bruto
Netto premieindicatie per maand 
€ 18, bij 20% korting. 
Hiervoor wordt een uitkering verzekerd 
van maximaal € 3.739 bruto per maand.

  Loondoorbetalings verplichting 
werkgever

  Uikering WIA  
(WGA of IVA) overheid

 Uitkering AOP

  Loyalis WIA 
aanvullingsverzekering
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