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Zorg voor financiële zekerheid voor de nabestaanden van uw werknemers

Loyalis ANW
AanvullingsPensioen is
een semi-collectieve
pensioenregeling die het
inkomen van
nabestaanden aanvult als
een van uw werknemers
overlijdt. De nabestaanden
van uw werknemers zijn
hiermee verzekerd van een
aanvullend inkomen
bovenop de eventuele
Anw-uitkering van de

Extra aanvulling is geen overbodige luxe

overheid.

Voordelen van de regeling:

Wanneer een van uw medewerkers overlijdt, krijgen nabestaanden misschien een
uitkering van de overheid. Dat staat in de Algemene nabestaandenwet (Anw).
Maar vaak komt een partner hier niet voor in aanmerking. De Anw keert namelijk
alleen onder bepaalde voorwaarden uit. Veel werknemers zijn zich hier niet van
bewust. Met het Loyalis ANW AanvullingsPensioen kunt u de nabestaanden van
uw werknemers de zekerheid bieden van een extra inkomen tot de AOW -leeftijd.
Een goede aanvulling op de basisregeling van de overheid. Hierdoor kan degene
die achterblijft, financieel hetzelfde leven leiden als daarvoor.

Loyalis, aanvullend op wat er al is
Loyalis is een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van pensioen en sociale
zekerheid. Daarom kennen wij uw cao en pensioenregeling. We weten wat er al
geregeld is in uw sector en wat nog niet. Dat is voordelig. Want door aan te vullen op
wat er is, verzekert u niet onnodig.

 Al uw werknemers met een partner kunnen vrijwillig deelnemen;
 De premie kan ingehouden worden op het brutoloon van de werknemers;
 Bij overlijden van deelnemer ontvangt de partner tot AOW-leeftijd een direct
ingaande maandelijkse uitkering;
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerker is mogelijk;
 Geen medische selectie bij aanmelding binnen 3 maanden na ingangsdatum
overeenkomst, datum indiensttreding of aanvang partnerrelatie.

Wat kost de regeling?
Het Loyalis Anw AanvullingsPensioen is een semi-collectieve regeling. Hierdoor
profiteren uw werknemers van een goedkoper tarief. De hoogte van de premie
is gebaseerd op de leeftijd van de deelnemer en op de door u gekozen hoogte
van het ANW AanvullingsPensioen. De premie is onafhankelijk van het geslacht
van de deelnemer en onafhankelijk van het geslacht of de leeftijd van de
partner. De premie wordt jaarlijks opnieuw bepaald en stijgt naarmate de
deelnemer ouder wordt. U kunt ervoor kiezen om de premie in te houden op het
brutoloon van uw werknemers. Dit kunt u zelf regelen.
Het Loyalis ANW AanvullingsPensioen is een pensioenregeling op risicobasis.
Dat wil zeggen dat er géén aanspraken worden opgebouwd. Bij beëindiging van de
pensioenregeling of beëindiging van de deelname vervallen de pensioenaanspraken.

Vraag vrijblijvend een
offerte aan.
Hebt u liever een Loyalis
ANW AanvullingsPensioen
als een collectieve pensioenregeling waarin al uw werknemers
verplicht deelnemen? Ook dat is
mogelijk. Wij geven u graag inzicht in
de exacte kosten voor uw organisatie.
Neem contact op met uw adviseur van
Loyalis. Of bel onze werkgeversdesk
via telefoon nummer 045 579 69 96.

www.loyalis.nl

