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Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)
Group disability insurance scheme
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Verzekerbaar belang
Aanmelding
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Informatie en premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
De Vrije Universiteit heeft met Loyalis Schade NV te Heerlen een contract voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (werkgeversnummer 0005700). De productnaam van de aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering is IPAP. Door deel te nemen aan dit contract kun je je verzekeren tegen
het risico van inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Je kunt kiezen uit drie dekkingen. Of
je belang hebt bij deze dekkingen, hangt af van je individuele situatie.
IP Aanvullingsplan (IPAP)
Het IP Aanvullingsplan kent drie dekkingen die bovenstaande regelingen aanvullen:
 dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid
 dekking bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid
Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Deze dekking voorziet in een aanvullende uitkering tot 70 procent van het verzekerd jaarinkomen bij
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Dekking bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid
Deze dekking voorziet in een aanvullende uitkering van 10 procent van het verzekerd jaarinkomen bij
volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Met deze dekking verhoog je dus je WIA-uitkering,
eventueel aangevuld met ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen.
Dekking bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid
Deze dekking combineert de dekking bij gedeeltelijke en de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid.
Verzekerbaar belang
Een verzekering afsluiten of voortzetten is alleen nuttig als je een verzekerbaar belang hebt. De inkomensverzekering is in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) relevant tot vijf jaar voor je AOWgerechtigde leeftijd en in geval van volledige arbeidsongeschiktheid (80% of meer) tot twee jaar voor je
AOW-gerechtigde leeftijd. Je hebt immers ontslagbescherming tot je AOW-gerechtigde leeftijd. Indien je
geen verzekerbaar belang meer hebt, kun je de verzekering tussentijds beëindigen.
Aanmelding
De medewerker die in dienst treedt van de Vrije Universiteit wordt door Loyalis zonder medische selectie
geaccepteerd indien de aanmelding binnen zes maanden na indiensttreding geschiedt. Ben je langer dan
zes maanden in dienst, dan dien je een uitgebreide gezondheidsverklaring te verstrekken. Op grond
hiervan kan Loyalis je weigeren of een wachttijd opleggen. Bij beëindiging van het dienstverband eindigt de
deelname aan het collectieve contract. Voortzetting van de verzekering op individuele basis is mogelijk.
Re-integratiebudget
Iedere verzekerde heeft een re-integratiebudget van € 3.000. Dit kan gebruikt worden om
re-integratie van langdurige ziekte te stimuleren of om langdurig verzuim te voorkomen indien de Arbodienst of bedrijfsarts een indicatie afgeeft dat langdurig verzuim dreigt zonder interventie.
Informatie en premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
 Informatie of vragen? Je kunt rechtstreeks bellen met de Klantenservice van Loyalis, tel 045 579 6111.
 www.loyalis.nl; bereken je premie: werkgeversnummer 0005700, naam werkgever Stichting VU-VUmc.

