
Informatie over de  
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis (IPAP) 
 
Je bent verzekerd via LiemersNovum bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? 
Maar wat als UWV je volledig afkeurt? 
  
Stel je wordt ziek. En 2 jaar later bepaalt UWV dat je arbeidsongeschikt bent. Helemaal of voor een deel. De 
toekomst is dan onzeker. De WIA biedt soms een uitkering en je ontvangt mogelijk 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar dat is niet altijd genoeg. Daarom heeft LiemersNovum voor jou een 
(collectieve) arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld met de dekking bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid. 
Dat is immers het grootste risico. Als je ook bij volledige arbeidsongeschiktheid een goed inkomen wilt behouden, 
breid dan (voor enkele euro’s per maand) zelf je dekking uit.  
 
Wat levert de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis op? 
 

• Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (via LiemersNovum) 
Je behoudt tot je AOW-leeftijd minstens 70% van je verzekerd inkomen bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid. Deze dekking hebben wij al (gratis) voor jou geregeld. 

 
Voorbeeld van een uitkering bij 35-80% arbeidsongeschiktheid zonder werk 

 
  



• Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (zélf afsluiten bij Loyalis, niet via LiemersNovum) 
Als je deze dekking zelf afsluit, krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid, bovenop de uitkeringen van de 
overheid en ABP, nog een aanvulling van 10% op je verzekerd inkomen. Dit extraatje kan nodig zijn, want 
in deze situatie kunnen de zorgkosten hoog oplopen en is er vaak een eigen risico.  

 
Voorbeeld van een uitkering bij 80-100% arbeidsongeschiktheid zonder werk

 

Wat kost uitbreiding van de dekking? 
Of je de dekking wilt uitbreiden bepaal je natuurlijk zelf, want je betaalt daarvoor ook zelf de premie. Maar voor 
slechts een paar euro per maand, behoud je in alle situaties een goed inkomen. Bij gedeeltelijke én volledige 
afkeuring door UWV. Je bespaart je dan een hoop financiële zorgen in een situatie die al moeilijk genoeg is. 
 
Rekenvoorbeeld dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid*:  
€ 50.000 (jaarinkomen) x 0,33% x 0,8 = € 132 bruto per jaar / 12 = € 11,00 bruto per maand. 
Je betaalt netto maar € 6,40 per maand. Eenmalig betaal je nog € 40 distributiekosten. 

*Deze percentages kunnen wijzigen op basis van wets- en cao-wijzigingen. De premie is ook afhankelijk van de sector en contractvorm. Wij 
keren uit tot de voor jou geldende AOW-leeftijd. 

 
Dekking uitbreiden? Zelf afsluiten bij Loyalis (dus niet via LiemersNovum!) 
Ga zelf direct naar www.loyalis.nl/dekking-uitbreiden. Je vindt daar een formulier waarmee je het regelt. 
 
 
Meer informatie 
Lees alles over onze collectieve verzekering op [site werkgever: www.loyalis.nl] Je kunt ook contact opnemen met 
de Klantenservice van Loyalis via telefoonnummer: 045 579 61 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 
uur). Zij helpen je graag.  
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