Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOV
Als u ziek wordt krijgt u mogelijk te maken met negatieve gevolgen voor uw inkomen. In het eerste
ziektejaar wordt het loon nog volledig doorbetaald, vanaf het tweede ziektejaar geldt een korting naar
70% over de uren dat u ziek bent. Na het tweede ziektejaar valt u mogelijk onder de wet Werk en
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
De WIA maakt een onderscheid naar volledige arbeidsongeschiktheid (80%-100%), gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid (35%-80%) en niet-arbeidsongeschikt (minder dan 35%). De verandering in
inkomen hangt in de eerste plaats af van de mate van arbeidsongeschiktheid. En: als u gedeeltelijk
arbeidsongeschikt bent, dan is het van belang of u werkt en zo ja, hoeveel uren u werkt.
Een WIA-uitkering leidt in de regel tot een inkomensverlaging, vergeleken met uw inkomen voordat u
arbeidsongeschikt werd. In sommige situaties kan er sprake zijn van een forse teruggang in inkomen.
Met de AOV van Loyalis vult u uw inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid.
Dekking
U kunt kiezen voor een complete dekking. U kunt ook kiezen voor een verzekering die alleen aanvult bij
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) of alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid.
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vult de AOV uw inkomen n de eerste periode van de WIAuitkering aan tot 80%, daarna tot ingangsdatum AOW tot 70% van uw verzekerd inkomen.
Bij volledige, duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt u een aanvulling van 10% op uw WIA-uitkering
(totale inkomen in die situatie 85% van uw verzekerd inkomen).
Indien er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid (minder dan 35%) biedt de CAO-UMC voldoende
inkomensgaranties en is er geen uitkering vanuit de AOV.
Premie
Op de website van Loyalis kunt u een berekening laten uitvoeren om de hoogte van de premie te
berekenen. www.loyalis.nl
Premiebetaling
De premie wordt ingehouden op het brutosalaris
Informatie, aanmelding en aanvraag
U sluit het IP Aanvullingsplan af via de website van Loyalis: www.loyalis.nl
Een eventuele uitkering van het IP Aanvullingsplan moet u zelf aanvragen bij Loyalis.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loyalis, telefoon 045-5796111. U kunt ook de site
raadplegen: www.loyalis.nl

PO 015 129940.indd 1

02-06-16 12:12

