Gefeliciteerd
met uw nieuwe baan!

Welkom bij Loyalis
Voor zekerheid over uw inkomen.
Een gerust gevoel.
Wie is Loyalis

Snel en gemakkelijk regelen

Maatwerk in inkomenszekerheid

Hebt u nog vragen

Loyalis is de inkomensspecialist voor
iedereen die werkt bij de overheid,
de zorg in het onderwijs, in de bouw
en bij energie- en nutsbedrijven.

We kennen uw CAO en arbeidvoorwaarden en bieden samen met uw werkgever een optimale maatwerkoplossing.
Als vangnet voor de toekomst of appeltje
voor de dorst. En voor een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen bij
pensioen, arbeidsongeschiktheid of
overlijden.

Meer zekerheid,
een gerust gevoel

En dat is een gerust gevoel: dat u
gewoon kunt blijven wonen en leven
zoals u dat gewend bent. Ook na uw
carrière. En ook als uw gezondheid u
onverhoopt in de steek mocht laten.

Een nieuwe baan is hét moment om
uw financiële toekomst veilig te stellen.
Dat kan op www.loyalis.nl/welkom.
Daar vindt u alle informatie die u nodig
hebt.
Bel dan gerust met een van onze
medewerkers. Ze zijn elke werkdag
tussen 8 uur en 17.30 uur bereikbaar
op (045) 579 61 11 en staan u graag te
woord.

Een nieuwe baan?
Een nieuwe baan. Dit lijkt niet het moment om aan arbeidsongeschiktheid te denken.
Toch is het verstandig juist nu uw inkomen goed te verzekeren.

Regel het in elk geval binnen 6 maanden
na uw eerste werkdag, want dan wordt
u altijd geaccepteerd, ongeacht uw
gezondheidssituatie. U bent dan verzekerd van een inkomen van
minimaal 70%.
Stel u wordt arbeidsongeschikt.
Wat blijft er dan over van uw inkomen?
Vaak is dat minder dan u denkt.
Sluit daarom meteen vandaag de arbeidsongeschiktheidsverzekering
van Loyalis af.

✔ U blijft pensioen opbouwen als u

gedeeltelijk arbeidsongeschikt zou
worden.

✔ U bent al verzekerd voor een paar
euro per maand. Uw leeftijd heeft
geen invloed op deze voordelige
premie.

✔ Uw premie wordt op het brutosalaris
ingehouden, netto betaalt u nog
minder.

Voordelen

Profiteer van de voordelen van de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
van Loyalis:

✔ Altijd minimaal een aanvulling tot
70% van uw verzekerd inkomen.

✔ Sluit de verzekering binnen 6

maanden na uw eerste werkdag af,
dan hoeft u geen medische vragen
te beantwoorden..

✔ De verzekering sluit aan op uw eigen
cao.

Bereken meteen uw premie op
www.loyalis.nl/welkom
Voor nu alvast veel succes en
plezier met uw nieuwe uitdaging.

Loyalis
Postbus 4881
6401 JR Heerlen
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