Een nieuwe baan

De belangrijkste zaken
op een rij

Een nieuwe baan
Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start.
Het moment om een aantal zaken te regelen.

Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist voor iedereen die werkt bij overheid,
onderwijs of energie en nutsbedrijven. U kunt bij Loyalis terecht voor
oplossingen op het gebied van inkomenszekerheid. Wij kennen deze
sectoren als geen ander. Onze producten sluiten aan bij uw collectieve
pensioenregelingen. Bovendien gaat Loyalis niet voor de grote winsten,
maar kiest voor u. Daarom zeggen wij: Je leeft, je verandert, Loyalis verandert
met je mee.

Wat kan Loyalis u bieden? Loyalis biedt u verschillende producten waarmee u uw

inkomen en dat van uw gezin verzekert tegen inkomensdaling. Wij bieden
aanvullingen die aansluiten op uw pensioen. Hebt u zich weleens afgevraagd
wat uw inkomen is als u stopt met werken? Als u arbeidsongeschikt zou
worden? Of wat uw partner of gezin ontvangt, mocht u komen te overlijden?

Veel mensen denken pas op latere leeftijd na over hun pensioen en eventuele
aanvullingen terwijl het belangrijk is om hier juist op jonge leeftijd bij stil
te staan. Zo kunt u op tijd inspelen op eventuele tekorten, en aanvullingen
afsluiten waardoor uw inkomen goed geregeld is. Niet alleen straks als u met
pensioen gaat, maar ook op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt of
komt te overlijden.

Inzicht in uw financiële situatie? Misschien wilt u eerder stoppen met werken of

juist langer doorwerken. Maar wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt
of komt te overlijden? Met de Inkomensvooruitblik bieden wij u persoonlijk
financieel inzicht in uw inkomen. U ziet in één oogopslag hoe uw inkomen er
uitziet in verschillende situaties.
U kunt uw overzicht nog persoonlijker maken. Dat kan op MijnLoyalis,
uw persoonlijk dossier op www.loyalis.nl. Hierin kunt u ook zelf gegevens
toevoegen zoals externe aanvullingen bij andere aanbieders. Ook kunt u
bijvoorbeeld berekenen:
• wat u ontvangt als u met pensioen gaat;
• of u eerder of tussentijds kunt stoppen met werken;
• hoe uw situatie eruit ziet mocht u arbeidsongeschikt worden;
• hoe de financiële situatie van uw nabestaanden eruit zal zien bij overlijden.
Met behulp van heldere grafieken en in netto bedragen wordt dit inzichtelijk
gemaakt voor u. MijnLoyalis is gratis en actueel.
Interesse? Het enige wat u hiervoor moet doen is uw pensioenfonds
toestemming geven uw gegevens aan ons te verstrekken. Dit kunt u doen via
de machtigingskaart in deze brochure. Wilt u meer weten?
Ga dan naar www.loyalis.nl.
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Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kan verregaande
financiële gevolgen hebben. Uw uitkering van de overheid kan dalen tot

bijstandsniveau. De IPAP-verzekering van Loyalis beschermt u voor een groot
deel tegen dit inkomensverlies. De voordelen:
• Goed beschermd tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke 			
arbeidsongeschiktheid, tot aan uw 65-ste ontvangt u minstens 70% van uw
verzekerd inkomen.
• Extra aanvulling bij volledige arbeidsongeschiktheid, tot aan uw 65-ste 		
ontvangt u 10% van uw verzekerd inkomen bovenop de uitkering van 		
UWV en eventueel uw pensioenfonds.
• U bent niet over- of onderverzekerd.
• U betaalt niet onnodig; Loyalis laat u weten als u geen verzekering meer
nodig hebt.
• De premie is niet afhankelijk van uw leeftijd of geslacht.
Via www.loyalis.nl ziet u meteen hoe de IPAP-verzekering het verlies aan
inkomen compenseert.
Vraag uw werkgever of er afspraken zijn met Loyalis. Dat biedt
premievoordeel.
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Heeft uw werkgever een collectief contract met Loyalis? Regel uw IPAPverzekering dan binnen zes maanden, want tot zes maanden na uw eerste
werkdag kunt u zich zonder gezondheidsvragen aanmelden.

Aanvulling op uw pensioen Met een aanvulling op uw pensioen zet u maandelijks
een bedrag opzij. Loyalis belegt uw kapitaal via een professioneel

vermogensbeheerder. Aan het eind van de looptijd krijgt u uit het
opgebouwde kapitaal maandelijks een uitkering.
Wordt u 65 jaar na 2015, dan kan uw inkomen lager zijn dan u verwacht. Want
als uw partner jonger is, krijgt u geen AOW-partnertoeslag. Mensen geboren
op of na 1 januari 1950 met een jongere partner, hebben daardoor een tijdelijk
AOW-hiaat. Een aanvulling op uw AOW biedt hiervoor een oplossing.
Interesse? Ga naar www.loyalis.nl.

Aanvulling bij overlijden Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden is niet
vanzelfsprekend. Het nabestaandenpensioen van uw pensioenregeling en de
wettelijke basisvoorziening voor nabestaanden, de Anw, vormen een goede
basis maar vullen het inkomensverlies in veel gevallen niet (volledig) aan. In
deze situaties moeten uw nabestaanden een stapje terug doen of gaan ze er
zelfs fors in inkomen op achteruit. En dat is een vervelende gedachte.
U kunt het inkomen van uw partner aanvullen met het NP Aanvullingsplan
en/of met het NP Plusplan. Het NP Aanvullingsplan vult het inkomen van uw
partner aan tot uw partner 65 jaar wordt. Met het NP Plusplan kunt u het
inkomen van uw partner aanvullen tot zijn of haar 85ste. Ook hebben we
een NP Partnerplan dat ervoor zorgt dat u en uw kinderen financieel goed
verzorgd achterblijven na het overlijden van uw partner.
Interesse? Ga naar www.loyalis.nl.
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Geld opzij leggen voor extra vrije tijd Wilt u voordelig geld opzij leggen voor

tussentijds verlof, minder werken of eerder stoppen met werken? Met
behoud van inkomen? Dat kan via de levensloopregeling van Loyalis. Met
levensloop kunt u fiscaal voordelig geld opzij zetten.
Met levensloop kunt u per jaar tot 12% van uw brutosalaris opzij leggen (of
meer als u bent geboren tussen 1950 en 1955). U bepaalt zelf hoeveel en
wanneer u inlegt.
Uw werkgever maakt uw inleg over naar Loyalis. Doet u mee aan de
spaarloonregeling? Dan moet u kiezen: levensloop of spaarloon.
Op www.loyalis.nl ziet u direct via de rekenmodule wat levensloop bij Loyalis
u oplevert. Vraag ook aan uw werkgever of er afspraken zijn met Loyalis. Dit
kan voordelig zijn voor u.
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Sparen en /of Beleggen Iedereen heeft wensen. Voor nu of straks. Bijvoorbeeld uw

kind laten studeren. Of gewoon extra geld achter de hand hebben als het
financieel even tegenzit. Met Loyalis IdeaalSparen* kunt u via internet
flexibel sparen, zonder voorwaarden en zonder kosten. U kunt altijd vrij
beschikken over uw spaargeld. Uiteraard valt uw spaargeld onder het
Nederlands depositogarantiestelsel.
Als u dat wilt kunt u natuurlijk ook beleggen. Via onze beleggingsfondsen
belegt u flexibel, online en tegen lage kosten. Daarbij is het ook mogelijk om
te beleggen met inleggarantie.
Interesse? Op www.loyalis.nl ziet u direct wat sparen en/of beleggen bij
Loyalis u oplevert. Bovendien kunt u direct een rekening openen.

* Loyalis IdeaalSparen is een bancair spaarproduct, waarbij Loyalis voor u een rekening
opent bij KAS BANK N.V.
Loyalis Sparen & Beleggen N.V. is beheerder van het Loyalis S&B Beleggingsfonds en
staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Loyalis Sparen &
Beleggen N.V. is opgenomen in het door AFM gehouden register.

Meer Informatie Hebt u interesse in een of meer producten van Loyalis of wilt u meer

informatie? Neem dan contact op met de Loyalis Klantenservice 045 579 61 11.
Wij helpen u graag of ga naar www.loyalis.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen inzake
inkomenszekerheid? Neem dan een gratis abonnement op de digitale Loyalis
Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden op www.loyalis.nl.
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Handtekening

E-mail

*Met uw toestemming kan Loyalis Groep u een totaaloverzicht geven van uw huidige en toekomstige financiële situatie en eventuele wijzigingen hierin.
Bovendien kan Loyalis Groep u informeren over de producten van Loyalis Groep die aansluiten op de collectieve regelingen en passen bij uw individuele
situatie. Loyalis Groep gebruikt uw gegevens tevens om uitvoering te geven aan door u bij de Loyalis Groep afgenomen producten en diensten.
Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en worden uiteraard niet aan derden verstrekt. Als u dat wilt, kunt u bij uw pensioenfonds
uw toestemming weer intrekken. Loyalis Groep bestaat uit Loyalis N.V. en dochtervennootschappen.

Datum								

Ondertekening

Naam pensioenfonds

Geboortedatum

Telefoon							

Postcode/Woonplaats

Adres

Naam

Alle invulvelden zijn verplicht. Dan kunnen wij er voor zorgen dat uw Inkomensvooruitblik volledig op maat is.

Mijn gegevens

0 Ja, ik geef mijn pensioenfonds toestemming om mijn pensioengegevens te verstrekken aan Loyalis Groep. *

Geef uw pensioenfonds toestemming om uw pensioengegevens aan Loyalis Groep te verstrekken door hieronder uw gegevens
in te vullen. Dan zorgen wij ervoor dat uw Inkomensvooruitblik volledig op maat is.

Antwoordkaart

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Loyalis
Antwoordnummer 4063
6400 VC Heerlen

Postzegel niet nodig

6400vc4063

Loyalis Verzekeringen
Postbus 4881
6401 JR Heerlen
Telefoon: 045 579 61 11
www.loyalis.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
De percentages en bedragen in deze brochure gelden
per 1 januari 2009 en kunnen in de toekomst wijzigen.

Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg
onder nummer 14053379. AFM-vergunningnummer 12000433.
Gecertificeerd ISO 9001: 2000.
Loyalis Schade N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder
nummer 14053380. AFM-vergunningnummer 12000632.
Gecertificeerd ISO 9001:2000.

Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor

Loyalis Sparen en Beleggen N.V. is gevestigd te Heerlen en inge-

inkomenszekerheid. En ook op het gebied van personeelszorg

schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

en administratieve en financiële dienstverlening.

Limburg onder nummer 14097236. AFM-vergunningnummer

Speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen.

12017339.
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