
 
Formulier afstand collectieve verzekering Loyalis  

 

Inleiding 

Hierbij meer informatie over een aanvullend inkomen bij een eventuele gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid. De Vier Windstreken heeft hiervoor een collectieve verzekering 

afgesloten bij Loyalis (IPAP), waaraan u automatisch deelneemt. Dit tenzij u aangeeft 

hieraan niet deel te willen nemen, door middel van een afstandsverklaring. 

 

IPAP of IP-AP is de afkorting van invaliditeitspensioen (IP) / 

arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP/AP) of InvaliditeitsPensioen AanvullingsPlan van 

verzekeraar Loyalis. Met de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering die wij bij 

Loyalis hebben afgesloten, daalt uw inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

nooit onder de 70%.  

 

Wat er gebeurt als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt? 

Bovenstaande grafiek laat zien wat u van wie krijgt als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt 

wordt (tussen de 35% en 80%) en er niet meer in slaagt werk te vinden.  

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis (oranje) daalt uw inkomen bij 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nooit onder de 70%. Deze grafiek gaat uit van een 

inkomen lager dan het wettelijk vastgestelde maximum dagloon. Dit bedraagt ongeveer  

€ 52.000 per jaar. Verdient u meer dan voornoemd bedrag kunnen de gevolgen voor u 

zonder IPAP-dekking nog groter zijn. 

 

 

Aanvullend inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid
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Bovenstaande grafiek laat zien wat u van wie krijgt als u volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt wordt. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis (oranje) 

ontvangt u een aanvulling van 10% inkomen bovenop de uitkeringen van het UWV en uw 

pensioenfonds. Uw inkomen zal dan ongeveer 85% van uw laatstverdiende inkomen 

bedragen. Bij tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid zal uw inkomen tot ongeveer 

80% van uw laatstverdiende inkomen worden aangevuld. Deze grafiek gaat uit van een 

inkomen lager dan het wettelijk vastgestelde maximum dagloon. Dit bedraagt ongeveer 

€ 52.000 per jaar. Verdient u meer dan voornoemd bedrag, ontvangt u van uw 

pensioenfonds een aanvulling tot ongeveer 75% van uw laatstverdiende inkomen. Ook 

hier geldt een aanvulling van 10% door Loyalis. 

 

Heeft u ergens anders al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

U beslist zelf of u wilt deelnemen aan de collectieve regeling of hier niet aan deelneemt.  

• Kiest u voor deelname? U hoeft dan geen actie te ondernemen. 

• Kiest u ervoor bij uw huidige verzekeraar te blijven? Vul dan in: ‘Nee, ik doe niet 

mee’ in en lever het zo spoedig mogelijk (voordat het dienstverband ingaat) in bij de 

afdeling PSA. 

 

Zit u minder dan 2 jaar voor uw AOW-leeftijd? 

Goed nieuws: u hoeft geen actie te ondernemen. Door wet- en regelgeving heeft u bij 

arbeidsongeschiktheid 2 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd voldoende 

inkomensgaranties tot het bereiken van de op u toepasselijke AOW-leeftijd.  

 

Zit u minder dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd?  

Er wordt geen reactie van u verwacht indien u niet mee wilt doen. Doet u wel mee, dan 

betaalt u minder premie. Door  wet- en regelgeving heeft u bij arbeidsongeschiktheid 

meer inkomensgaranties dan uw jongere collega’s. Dit geldt niet bij volledige 

arbeidsongeschiktheid. Bij een jaarinkomen van € 30.000 per jaar zal uw premie 

ongeveer € 2,94 per maand bedragen.  

Was u al IPAP verzekerd en reeds gedeeltelijk premievrij geworden, dan blijft u dit.  

Was u nog niet verzekerd en doet u aan de collectieve regeling mee, stopt de premie-

inhouding 5 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd en wordt u vervolgens op grond van 

uw leeftijd premievrij verzekerd.. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie, zie www.loyalis.nl  

 

Bijlage: afstandsverklaring collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loyalis.nl/
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Afstandsverklaring collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis 

 

Indien u niet mee wenst te doen lever dan dit formulier (voor het dienstverband) volledig 

ingevuld en ondertekend in bij de afdeling PSA 

 

Bent u al verzekerd voor arbeidsongeschiktheid bij een andere verzekeraar? Ook dan 

dient u dit formulier in te leveren. Uw keuze kunt u hieronder aangeven. 

 

o Nee, ik doe niet mee* omdat ……. 

 

Hiermee verklaart u: 

• dat u uitdrukkelijk afstand doet van deelname aan de collectieve 

arbeidsongeschiktheidsverzekering die wij bij Loyalis hebben afgesloten (latere 

deelname is hiermee uitgesloten); 

• dat u zich er bewust van bent dat u uit hoofde van de dienstverhouding geen 

enkele aanspraak op deze voorziening kunt doen gelden. 

 

Ondertekening 

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u kennis hebt genomen van het 

besluit van Stichting PCPO De Vier Windstreken om alle werknemers de mogelijkheid te 

bieden zich collectief te verzekeren tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke en volledige 

arbeidsongeschiktheid. En dat bij deelname de premie hiervoor wordt ingehouden op uw 

bruto salaris. 

 

 

Naam: 

 

 

Geboortedatum : 

 

 

Datum:     Plaats: 

 

 

Handtekening: 

 

 


