
Aanvullende verzekeringen blijven zinvol 
 
Stel je eens voor, je wordt ziek. En drie jaar later bepaalt uitkeringsinstantie UWV dat je arbeidsongeschikt 
bent. Helemaal of voor een deel. De toekomst is dan erg onzeker. En hoe ziet je inkomen er dan eigenlijk uit? 
Pagina-afbeelding 
Pagina-inhoud 
Werknemers binnen overheid en onderwijs vallen onder de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 
Net als alle werknemers in Nederland. Bij arbeidsongeschiktheid biedt de WIA in veel gevallen een uitkering. 
Omdat je werkzaam bent binnen de overheid kan je verder een aanvulling krijgen uit je pensioenregeling.  
 
Risico 
Is met het aanvullend pensioen elk financieel risico verdwenen? Nee, zeker niet. Vooral werknemers die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden en volgens het UWV te weinig zelf verdienen, zien hun inkomen drastisch 
dalen. Na verloop van tijd rest slechts een bedrag dat lager kan zijn dan de bijstand.  
 
IPAP een verzekering voor financiële zekerheid 
Verzekeringen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid blijven dus zinvol. IPAP van Loyalis is een dergelijke 
verzekering. Speciaal voor werknemers binnen overheid en onderwijs.  
 
Wat kun je van IPAP verwachten als je gedeeltelijk (35% - 80%) arbeidsongeschikt wordt en er 
niet meer in slaagt voldoende werk te vinden.  

 

 
 
...En als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt (80% - 100%) 
 

 

 
Korting op de premie 
Je werkgever de OFGV (werkgeversnummer 5014136) vindt aanvullend verzekeren voor arbeidsongeschiktheid 
belangrijk en heeft daarom afspraken gemaakt met Loyalis voor de IPAP verzekering. Daardoor krijg je 



minimaal 20 procent korting op de premie. Vanaf 1 januari 2013 zijn verzekeraars verplicht distributiekosten in 
rekening te brengen.  
Bij het afsluiten van de verzekering betaal je eenmalig € 40 distributiekosten. Wil je optimaal verzekerd zijn 
tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en heb je nog geen IPAP verzekering dan kan je je hiervoor 
aanmelden. 
 
Direct regelen 
Ben je geïnteresseerd in de verzekering, dan kan je de verzekering afsluiten. Ga naar 
www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid. Je kunt ook bellen naar de klantenservice van Loyalis, 045 - 579 61 11, 
elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur. 
 
Incasso premie via je salaris 
Zodra Loyalis een verzekering toekent, wordt de salarisadministratie hierover geïnformeerd. In de 
eerstvolgende maand wordt de premie (al dan niet met een correctie over een voorgaande maand, als de 
verzekering eerder is ingegaan) bruto op je salaris ingehouden.  
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