Allianz Global Assistance

Doorlopende Reisen Annuleringsverzekering
Productkaart

Productsamenvatting
Contractsduur
Poliskosten
Maximale reisduur
Voor welke gezinssamenstelling
Verzekerd bedrag Bagage
Eigen risico bagage
Dekkingsgebied
Jongerenkorting (<27 jr)
Assurantiebelasting

Comfort

Budget

Premium

12 maanden, daarna dagelijks opzegbaar met opzegtermijn van 1 maand
€ 6,50
60 dagen, uit te breiden naar 180 dagen
Hoofdverzekerde, Hoofdverzekerde + partner of kinderen, Hoofdverzekerde + partner + kinderen
Max. € 1.500,Max. € 3.500,Max. € 5.000,€ 75,€ 50,€ 0,Europa of Wereld
10% over de gekozen dekkingen
15% over de gekozen dekkingen
15% over de gekozen dekkingen
doorlopende reisverzekering
doorlopende reisverzekering
doorlopende reisverzekering
Je moet assurantiebelasting betalen over de premies van Rechtsbijstand, SOS autohulp, Annulering en de Assistant Services.
Als je één van deze dekkingen afsluit, dan moet je ook assurantiebelasting betalen over een deel van de poliskosten.

Algemene dekkingen
SOS hulpverlening
Opsporings- en reddingsacties
Repatriëring personen
Reiskosten als gevolg van een ongeval
Verblijfskosten als gevolg van een ongeval
of oponthoud, natuurgeweld of staking
Onvoorziene extra reiskosten door
oponthoud, natuurgeweld of staking
Telecommunicatiekosten voor contact met
de alarmcentrale
Telecommunicatiekosten voor contact met
anderen
Ongevallen
Vergoeding bij overlijden
Vergoeding bij blijvende invaliditeit
Bagage
Verzekerd bedrag reisbagage
Eigen risico bij schade aan bagage
Vergoeding foto-, film- en videoapparatuur,
(spel)computerapparatuur en andere
digitale/elektrische apparatuur
Mobile device**: mobiele telefoons, tablets
en laptops
Vergoeding overige items excl. electronica
(zoals fietsen, horloges, kledingstukken,
opblaasboten, zonnebrillen, etc.) per item
Vergoeding tijdens reis aangeschafte
goederen per item
Vergoeding schade aan logies / verblijf per
gebeurtenis

Budget

Comfort

Premium

Medische kosten*

Budget

Comfort

Premium

Kostprijs
Kostprijs
Kostprijs
Max. € 75,- Max. € 75,- Max. € 100,per
per
per
persoon
persoon
persoon per
per dag
per dag
dag
Terugreiskosten na het einde van de
voorgenomen verblijfsduur per openbaar vervoer naar Nederland.
Kostprijs

Algemeen
Vergoeding tandheelkundige kosten als
gevolg van een ongeval
Telefonisch advies van de Nederlandse
Reisarts

Maximaal
€ 250,-

Maximaal
€ 500,-

Maximaal
€ 750,-

Buitenland
Dokters- en ziekenhuiskosten
Vergoeding tandheelkundige kosten bij
overige spoedeisende hulp
Vergoeding aangeschafte/gehuurde
krukken/rolstoel

Maximaal
Kostprijs
€ 250,-

Maximaal

Maximaal

€ 500,-

€ 750,-

€ 150,-

€ 250,-

€ 350,-

€ 75,-

Nederland
Medische kosten (onder andere dokters- en
ziekenhuiskosten en vergoeding krukken/
rolstoel)

Maximaal
€ 500,-

Maximaal
€ 750,-

Maximaal
€ 1.000,-

€ 125,-

€ 150,-

Max. € 25.000,- per persoon
Max. € 75.000,- per persoon per
gebeurtenis
Maximaal
€ 1.500,€ 75,€ 500,-

Maximaal
€ 3.500,€ 50,€ 1.750,-

Maximaal
€ 5.000,€ 0,€ 3.500,-

€ 350,-

€ 500,-

€ 750,-

€ 350,-

€ 500,-

€ 1.000,-

€ 200,-

€ 350,-

€ 500,-

€ 350,-

€ 500,-

€ 1.000,-

Rechtsbijstand
Europa
Buiten Europa

Gratis

Kostprijs
Max. € 5.000,- voor contractuele
geschillen of € 50.000,- voor overige
gebeurtenissen

* Alle bedragen in deze dekking zijn per persoon, per reis.
** Beschadigde mobile devices worden indien mogelijk gerepareerd. Bij diefstal wordt er
bij beschikbaarheid een refurbished model van hetzelfde type geleverd. In dat geval
vervalt het eigen risico.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen en zet- en drukfouten. Aan de informatie op deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Assistant Services
Allianz Global Assistance helpt reizigers voor,
tijdens en na de reis. Vooraf kan de reiziger
met een Doorlopende Reis- en Annulerings
verzekering bijvoorbeeld telefonisch of per
e-mail contact opnemen voor een gratis
inentingsadvies. Tijdens de reis staat de
alarmcentrale klaar om te helpen in geval
van nood of bij vragen aan de reisarts.
Vervolgens streeft Allianz Global Assistance
ook na de vakantie naar optimale hulp.
Wil de reiziger een schadeclaim indienen?
Dan kan hij een schadeformulier invullen via
allianz-assistance.nl/schade-melden.
Om die hulpverlening nog verder uit te
breiden heeft Allianz Global Assistance een
aantal extra services geïntroduceerd. Deze
worden de Assistant Services genoemd. Ze
zorgen er stuk voor stuk voor dat reizigers
zorgeloos kunnen genieten van een heerlijke
vakantie. Afhankelijk van de gekozen variant
van de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering worden sommige services gratis
aangeboden. Het is natuurlijk altijd mogelijk om extra services bij te bestellen.

Aanvullende
dekkingen

Budget

Wintersporten en bijzondere sporten
Geeft dekking tijdens wintersporten en
bijzondere sporten welke een meer dan
normaal risico met zich meebrengen.

Wel uitsluiting van ongevallendekking
in geval van uitvoering bijzondere
sporten.

Werelddekking
Uitbreiding Werelddekking mogelijk

Ja

Uitgebreide sportuitrusting
Aanvulling op bagagedekking voor
kostbare sportuitrusting

Max. € 2.500,- per polis, geen limiet per
item

Geld
Per polis per reis
Per polis per jaar
Eigen risico

Max. € 750,Max. € 1.500,€ 50,- per persoon per reis

SOS autohulp
Gedekt evenement
Dekkingsgebied
Hulp ter plaatse
Transport

Vervangend vervoer
Uitbreiding reisduur naar 180 dagen
Uitbreiding naar dekking voor 180 dagen

Comfort

Ja

Premium

Assistant
Services

Budget

Comfort

Premium

SMS Assistant
Luggage Assistant

Gratis
€ 12,95 per
persoon per
jaar. Daarna bij
prolongatie
€ 8,95 per
persoon per jaar.

Gratis
Voor één persoon
gratis gedurende
gehele looptijd
van de ver
zekering indien
Bagage afge
sloten.

Kid Assistant

€ 9,95 per kind
per jaar. Daarna
bij prolongatie
€ 4,95 per jaar.

Gratis
Voor één persoon
het eerste jaar
gratis indien
Bagage afge
sloten. Daarna bij
prolongatie
€ 8,95 per
persoon per jaar.
Eén set gratis
indien kind <8jr.
€ 9,95 voor
iedere volgende
set. Daarna bij
prolongatie
€ 4,95 per set per
jaar.

Life Assistant

Gratis voor alle
verzekerden
op de polis
indien dekking
Uitgebreide
sportuitrusting
afgesloten.

Ja

• Pech/ongeval met auto/aanhanger
• Uitval bestuurder
De landen van de groene kaart tijdens
vakanties
Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek zelf
Vervoer auto naar dichtstbijzijnde
hulpdienst of transport kapotte auto en
aanhanger terug naar Nederland.
Maximaal 30 dagen per reis

Toeslag van 50% over de afgesloten
dekkingen van de doorlopende reis
verzekering inclusief jongerenkorting.

Doorlopende (Dubbel Zeker) Annulering Maximaal
Vergoeding per persoon per reis
€ 1.500,- of
€ 3.000,Vergoeding per polis per jaar
€ 7.500,- of
€ 15.000,Dekking Terreuraanslagen & natuur€ 1.500,- of
rampen
€ 3.000,per persoon
per reis

Maximaal
€ 1.500,- of
€ 3.000,€ 7.500,- of
€ 15.000,€ 1.500,- of
€ 3.000,per persoon
per reis

Maximaal
€ 1.500,- of
€ 3.000,€ 7.500,- of
€ 15.000,€ 1.500,- of
€ 3.000,per persoon
per reis

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten en in euro’s. De informatie op deze
productkaart is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient
slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid. De algemene voorwaarden van de doorlopende reis- en
annuleringsverzekering zijn altijd leidend. Allianz Global Assistance behoudt zich het recht voor, zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de productkaart. De wijzigingen
gaan in zodra deze op de productkaart worden vermeld. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom
van de Allianz Global Assistance. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze productkaart
gepubliceerde informatie berust bij Allianz Global Assistance. Alleen met een door Allianz Global Assistance
verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen.

Gratis voor alle
verzekerden
op de polis
indien dekking
Uitgebreide
sportuitrusting
afgesloten.

Eén set gratis
indien kind <8jr.
gedurende ge
hele looptijd van
de verzekering.
€ 9,95 voor iedere
volgende set,
daarna bij prolongatie € 4,95 per
set per jaar.
Gratis voor alle
verzekerden
op de polis
indien dekking
Uitgebreide
sportuitrusting
afgesloten.

SMS Assistant
De gebruiker van deze service laat via zijn/haar online account weten waar hij/zij
op vakantie is. Mochten zich er in die periode in die regio problemen voordoen
zoals een natuurramp of bijvoorbeeld politieke instabiliteit, wordt de gebruiker
hierover per sms (en e-mail) geïnformeerd. Vaak nog voor het op de radio of tv
komt. Wel zo’n veilig gevoel.
Luggage Assistant
Stickers en labels met telefoonnummer en speciale ID-code kunnen aan koffers,
portemonnees, etc. bevestigd worden. Wanneer iemand een van de eigendommen terugvindt kan hij/zij het telefoonnummer bellen. De vinder en eigenaar
worden met elkaar in contact gebracht zodat de spullen weer bij de eigenaar
terugkomen. Wanneer nodig wordt door ons een koerier ingeschakeld.
Kid Assistant
Jonge kinderen dragen een polsbandje met telefoonnummer en speciale ID-code.
Wie het kindje zonder ouders ziet kan het telefoonnummer van het bandje
bellen en wordt zo in contact gebracht met de ouders of andere opgegeven
contactpersonen. Indien noodzakelijk vergoeden we ook de (taxi)kosten om je
met je kind te herenigen.
Life Assistant
Op een sticker, bandje of label staat een telefoonnummer en speciale ID-code.
Wanneer de drager hiervan door bijvoorbeeld een ongeval niet aanspreekbaar
is, kunnen het telefoonnummer en de unieke code gebruikt worden om medische gegevens voor hulpdiensten beschikbaar te maken. Ook worden familie en
verzekeraars direct geïnformeerd.

www.assistant-services.nl

