
Regel een stabiel inkomen bij arbeidsongeschiktheid 
Heb jij het al goed geregeld? 

 
Wij willen graag dat u zich fit en gezond voelt. Zodat u steeds met plezier naar uw werk gaat. Niet alleen nu, maar ook over 10, 

20 of zelfs 30 jaar. Helaas is uitval niet altijd te voorkomen. Uiteindelijk kan dit na enkele jaren een flinke impact hebben op uw 

financiële situatie. Het zal u maar overkomen. U raakt (deels) arbeidsongeschikt. Dankzij onze afspraken met Loyalis, partner 

op het gebied van Inkomen & Zekerheid, sluit u gemakkelijk en met 20% premiekorting een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Er zijn verschillende opties om uw inkomen te beschermen. Zo bent u zeker van 

een stabiel inkomen tot uw AOW-leeftijd. In dit bericht leest u meer hierover. In het kader van goed werkgeverschap, vinden we 

het belangrijk om u op deze verzekering te attenderen. 

 

Hoe zit het ook alweer?  

Vaak wordt gedacht dat het wel goed zit met de sociale 

zekerheid in Nederland en dat ons inkomen bij 

arbeidsongeschiktheid goed is beschermd. Dat is niet altijd zo. 

Samen met Loyalis hebben we daarom een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samengesteld, die de 

WIA, onze afspraken uit de cao en uw pensioenregeling aanvult. 

De uitkeringen van de overheid (WIA) en uw pensioenfonds zijn 

namelijk vaak tijdelijk en ontoereikend. Met deze AOV voorkomt 

u dat uw inkomen kan zakken tot bijstandsniveau. Zeker bij 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is dat een reëel scenario.  

 

Voordelen AOV op een rij  

Met deze verzekering beschermt u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hieronder leest u de belangrijkste voordelen van de 

AOV van Loyalis voor Stichting Onderwijsgroep Amersfoort: 

 Uitkering: aanvulling tot minimaal 70% van je oude inkomen  

 Flexibel: uitkering tot uw eigen AOW-leeftijd 

 Makkelijk: automatische premie-inhouding via uw salaris 

 Lage premie: 20% premiekorting 

 

Extra voordeel: eerste 6 maanden geen vragen over uw gezondheid  

Vraagt u binnen de eerste 6 maanden van uw dienstverband de AOV aan? Dan stelt Loyalis geen vragen over uw gezondheid. 

Hierdoor kunt u de verzekering snel en direct aanvragen. Bekijk de voorwaarden op de website van Loyalis. 

 

Meer weten of verzekering afsluiten? 

Op de website van Loyalis vindt u alle informatie, kunt u uw premie berekenen en de verzekering online aanvragen.  
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