Nog meer zekerheid met
vier unieke services
SMS Assistant

Als eerste op de hoogte bij dreiging en gevaar

Luggage Assistant Verloren bagage snel weer terug
AGA02*05 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen en zet- en drukfouten. Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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De volgende aanvullende diensten beschermen
kind(eren), bagage én jou persoonlijk.

Kid Assistant

Je zoekgeraakte kind snel weer terug

Life Assistant

Help de mensen die jou willen helpen

Bij enkele varianten zijn deze services gratis.
Kijk voor meer informatie en de tarieven op
www.allianz-assistance.nl/assistant-services

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Allianz Global Assistance

Doorlopende Reisen Annuleringsverzekering

Hulp daar heb je meer aan
Het is een misverstand dat het bij een reis
verzekering alleen om vergoedingen gaat.
Natuurlijk, je wilt dat verlies, diefstal of
schade vergoed wordt. Maar ver van huis
wil je vooral eerst geholpen worden bij
ziekte of in geval van nood. Dan wil je hulp
van iemand die alles voor je regelt.
Drie varianten, je eigen keuze

Allianz Global Assistance
Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 561 87 11 • Fax: +31 (0)20 668 40 91
info@allianz-assistance.nl • www.allianz-assistance.nl

Alleen verzekeren wat ook echt nodig is. Dat is het uitgangspunt van de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van
Allianz Global Assistance. Je kent zelf als geen ander de waarde
van je bagage en je weet hoeveel contant geld je meeneemt.
De risico’s die je wel of niet wilt nemen. Op basis daarvan kies
je eerst een geschikte variant: Budget, Comfort of Premium.
Het verschil zit in de hoogte van de verzekerde bedragen voor
Bagage en Medische kosten. Vervolgens kun je daar nog verschillende dekkingen en unieke services aan toevoegen.

Uw verzekeringsadviseur

Dit betekent Allianz Global Assistance:

How can we help?

•
•
•
•
•
•
•

24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
Eigen alarmcentrales in 29 landen wereldwijd
Meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening
Professionele hulp in de Nederlandse taal
Snelle en eerlijke schadebehandeling
Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse
HelpMe app, hulpverlening binnen handbereik

Vijf belangrijke dekkingen
De drie varianten bevatten altijd standaard
S.O.S. hulpverlening. De hoogte van de
dekking van Bagage en Medische kosten
bepaalt voor welke variant je kiest.
S.O.S. hulpverlening
Bij ziekte, een ongeval of bij overlijden kun je rekenen op het
wereldwijde netwerk van Allianz Global Assistance. Je belt de
Nederlandse alarmcentrale en alles wordt voor je geregeld. Extra
reis- en verblijfskosten worden vergoed. Nuttig is ook de unieke
SMS Assistant: bij dreigend gevaar in je reisgebied word je per
SMS gewaarschuwd.

Bagage
De drie varianten hebben een verschillende dekking voor verlies,
diefstal of schade. Allianz Global Assistance handelt schade altijd
zo snel mogelijk af. Dien je de schade in via het online schade
formulier, dan krijgt het binnen vijf werkdagen een eerste
beoordeling.

Medische kosten
Een uitbreiding met medische kosten behoedt je voor
torenhoge kosten in het buitenland. Bovendien heb je recht op
gratis telefonisch medisch advies: onze Reisarts is 24/7 bereik
baar voor vragen. En Inentingsadvies helpt je met de juiste
inentingen per reisgebied.

Rechtsbijstand
Allianz Global Assistance biedt rechtsbijstand als je tijdens je reis
juridische ondersteuning nodig hebt.

Ongevallendekking
Deze voorziet in een uitkering bij een ongeval of overlijden.

Doorlopende
Annuleringsverzekering
Je reis moeten annuleren, dat is vervelend genoeg. Daar kun
je geen financiële zorgen bij gebruiken. Met de Doorlopende
Annuleringsverzekering krijg je bij annulering vóór de reis de
annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet
je onverwachts de reis afbreken? Dan worden de kosten voor
de niet gebruikte dagen vergoed. Met de Dubbel-Zeker variant
speel je helemaal op safe. Moet je eerder huiswaarts, dan krijg je
de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag.
Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

De Budget variant van
de D
 oorlopende Reis- en
Annuleringsverzekering
verkozen tot ‘Beste Koop’.

Hoofdverzekerde

Budget
Hoofdverzekerde
+ partner
of kinderen

Hoofdverzekerde
+ partner
+ kinderen

Hoofdverzekerde

Comfort
Hoofdverzekerde
+ partner
of kinderen

Hoofdverzekerde
+ partner
+ kinderen

Hoofdverzekerde

Premium
Hoofdverzekerde
+ partner
of kinderen

Hoofdverzekerde
+ partner
+ kinderen
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€ 6,50
€ 8,75
€ 25,00
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12,00
15,75
28,00
36,50
15,00

€ 13,75
€ 18,50
€ 31,00

Premieoverzicht
Algemene dekkingen
S.O.S. hulpverlening
Ongevallen
Bagage
Medische kosten
Rechtsbijstand
Sub-totaal

37,00
12,50
7,25
31,25
11,50
99,50

17,50
6,00
12,75
16,00
5,50
57,75

31,75
10,75
22,75
28,75
10,00
104,00

37,00
12,50
26,50
33,50
11,50
121,00

17,50
6,00
23,00
17,50
5,50
69,50

31,75
10,75
41,50
31,75
10,00
125,75

37,00
12,50
48,25
37,00
11,50
146,25

Aanvullende dekkingen
Wintersport en bijzondere sporten
Werelddekking
Uitgebreide sportuitrusting
Geld
S.O.S. autohulp
180 dagen

Premies hetzelfde als Budget

Premies hetzelfde als Budget

Toeslag van 50% over afgesloten dekkingen inclusief jongerenkorting

Annuleringsverzekering (totale tarief i.c.m. Doorlopende Reisverzekering)

Waardevolle aanvullingen
Je kunt de variant van je keuze aanvullen met elementen
die je dekking compleet maken en je vakantieplezier extra
beschermen:
• Wintersport en bijzondere sporten
• Werelddekking
• Uitgebreide sportuitrusting
• Geld
• S.O.S. autohulp
• 180 dagen
• Annulering (evt. met dekking Samengestelde reis)
• Jongerenkorting

Doorlopende Annulering € 1.500,Doorlopende Annulering € 3.000,Doorlopende Dubbel-Zeker
Annulering € 1.500,Doorlopende Dubbel-Zeker
Annulering € 3.000,Dekking Samengestelde reis

€ 45,75
€ 79,75

€ 77,50
€ 135,75

€ 91,75
€ 160,50

€ 54,50

€ 95,25

€ 109,50

€ 95,25
€ 15,00

€ 166,75
€ 22,50

€ 191,50
€ 31,50

Dekkingsoverzicht

Budget

Premies hetzelfde als Budget

Comfort

Premium

S.O.S. hulpverlening
Hulp bij ziekte, ongeval, overlijden
Extra reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval, overlijden
Extra reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie
Repatriëring
Telecommunicatiekosten per gebeurtenis

Kostprijs
Reiskosten: Kostprijs
Verblijfskosten: max. € 75,- p.p. per dag
Kostprijs
Kostprijs
€ 100,- per gebeurtenis

Ongevallen
Bij overlijden
Bij algemene invaliditeit

Max. € 25.000,Max. € 75.000,-

Bagage
Max. totaal verzekerd bedrag
Max. digitale / elektrische apparatuur
Max. overige bagage
Eigen risico bagage

€ 1.000,€ 500,€ 350,€ 50,-

€ 3.500,€ 1.750,€ 500,€ 50,-

€ 5.000,€ 3.500,€ 1.000,€ 0,-

Kostprijs
€ 500,€ 250,€ 150,-

€ 500,€ 250,-

€ 750,€ 350,-

Medische kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten buitenland
Dokters- en ziekenhuiskosten Nederland
Tandheelkundige kosten
Vergoeding huur medische hulpmiddelen
Rechtsbijstand
Binnen Europa
Buiten Europa

Kostprijs
Max. € 50.000,-; met een maximum van
€ 5.000,- voor contractuele geschillen.

Poliskosten

Premies hetzelfde als Budget

€ 6,50

Assurantiebelasting
Assurantiebelasting is van toepassing op Rechtsbijstand,
S.O.S. autohulp, Annulering en de Assistant Services. Als een
van deze dekkingen wordt gesloten is assurantiebelasting
ook deels van toepassing op de poliskosten.
Jongerenkorting
Budget:
10%
15%
Comfort & Premium:
Korting over algemene en aanvullende dekkingen geldt voor
hoofdverzekerde < 27 jaar of hoofdverzekerde + partner
zonder kinderen indien beiden < 27 jaar. Voor kinderen op de
polis van de ouders geldt geen jongerenkorting.
Dekking Samengestelde reis
Bij een samengestelde reis zijn vlucht, hotel en bijvoorbeeld
huurauto los van elkaar geboekt. Bij uitval van een onderdeel
hiervan, door o.a. natuurgeweld of een staking, kun je de reis
in aangepaste vorm voortzetten of volledig annuleren. Voor
beide keuzes biedt de dekking een vergoeding.

Kijk voor de uitgebreide dekkingen en productvoorwaarden
van de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering
van Allianz Global Assistance op www.allianz-assistance.nl.
Of vraag erom bij je verzekeringsadviseur.

