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Wat is het?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor inkomenszekerheid als u niet meer (volledig) kunt werken 
door ziekte of beperkingen.

Waarom deze verzekering?
Stel u wordt ziek of krijgt een ongeluk waardoor u uw werk niet meer voor de volle 100% kunt uitvoeren. 
Weet u hoe u kunt voorkomen dat uw inkomen fors daalt, in het ergste geval tot bijstandsniveau?

De oplossing
Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis profiteert u van financiële zekerheid. En dat al voor
een paar euro per maand, ongeacht uw leeftijd. Als u zich binnen 6 maanden na indiensttreding aanmeldt, 
hoeft u geen medische vragen te beantwoorden. Wilt u de verzekering niet meer? Opzeggen kan binnen een 
maand, u zit nergens aan vast.

Uw voordelen
�	Altijd verzekerd van minimaal 70% van uw inkomen
�	 20% korting op de premie als uw werkgever een contract bij Loyalis heeft
�	De premie wordt op uw brutosalaris ingehouden, netto betaalt u nog minder
�	De premie is niet afhankelijk van leeftijd of medische geschiedenis
�	Deze verzekering sluit perfect aan op uw cao
�	 Een maand opzegtermijn: u zit nergens aan vast
�	Minimaal 70% pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Meer weten?
Ga naar www.loyalis.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Heb ik een goed  
inkomen als ik niet 
meer kan werken?
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Wat kost de arbeidsongeschiktheidsverzekering per maand? 

Netto maandpremies (minus 20% korting en na belastingaftrek)*

 Verzekerd bruto maandinkomen  €  1 000  €  2 000  €  3 000

 dekking bij gedeeltelijke én volledige
 arbeidsongeschiktheid     € 3,11  € 6,22  € 9,33

 dekking bij gedeeltelijke 
 arbeidsongeschiktheid    € 2,13  € 4,27  € 6,40

 dekking bij volledige
 arbeidsongeschiktheid    € 0,97  € 1,95  € 2,92

* Let op: deze premies zijn gebaseerd op de standaard premiepercentages en korting. Uw werkgever heeft 
mogelijk een contract met nog betere voorwaarden afgesloten. Check uw exacte premie op www.loyalis.nl. 

Dit levert de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis u op:
Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35% - 80%) en geen of onvoldoende werk
 

Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid (80%-100%)
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