
Aanvraagformulier Reisverzekering en/of (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering

How can we help?AG
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Relatienummer in te vullen door tussenpersoon: 

Te verzekeren personen:

Nr. 1  Naam en voorletters:  man/vrouw

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode/woonplaats:

 Telefoonnummer: IBAN:

 E-mail:

Nr. 2 Naam en voorletters:  m/v Geboortedatum:   *

Nr. 3  Naam en voorletters: m/v Geboortedatum:   *

Nr. 4 Naam en voorletters:  m/v Geboortedatum:   *

Nr. 5  Naam en voorletters:  m/v Geboortedatum:   *

Nr. 6  Naam en voorletters: m/v Geboortedatum:   *

* A.u.b. dit hokje aankruisen bij kinderen jonger dan 5 jaar.

Reisverzekering
 Reisverzekering Combinatie C     Reisverzekering Combinatie B     Reisverzekering Combinatie A     Reisverzekering Nederlanddekking

Verzekeringsduur: dagen

Ingangsdatum:

  Werelddekking   Europadekking

Aanvullende verzekeringen

  Incl. langlaufen    Voor de verzekerde(n) nr(s).:

  Incl. wintersporten/bijzondere (winter)sporten   Voor de verzekerde(n) nr(s).:

  Extra verzekering geld en reischeques    Automobilistenhulpverzekering

Annuleringsverzekering
  Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering       Annuleringsverzekering

Vertrekdatum:             Aantal dagen:

Gereisd wordt per:  (vervoermiddel)

Bestemming: 

Totale reis-/huursom van alle verzekerden tezamen:       Boekingsdatum:

  Waarnemer/Extra persoon/Zorgplicht meeverzekeren (Toeslagpremie 1%)

Indien het gaat om een Waarnemer en/of Extra persoon dient u hieronder naam en geboortedatum op te geven. De toeslagpremie bedraagt 1% per

opgegeven persoon. Als u alleen zorgplicht t.b.v. 2e graads familie wilt meeverzekeren, hoeft u geen namen op te geven.

Naam en voorletters: man/vrouw

Geboortedatum:   Beroep Zaakwaarnemer: Woonplaats:

Naam en voorletters: man/vrouw

Geboortedatum:  Beroep Zaakwaarnemer: Woonplaats:

  Dekking Samengestelde reis (Toeslagpremie 1% van de reissom)

Verklaring
Heeft u nog iets mede te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag door Allianz Global Assistance van belang zou kunnen zijn?

  nee      ja, graag toelichten :

Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Omstandigheden die voor Allianz Global Assistance van belang kunnen zijn, zoals
bijvoorbeeld een opzegging van een verzekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf tijdens
de laatste acht jaar, zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld.

  Plaats:                                        Handtekening:                                       Datum:  


