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Zorgeloos op vakantie

Vakantie	moet	zorgeloos	genieten	zijn.	Daarom	is	het	voor	een	vakantie	 
of	weekendje	weg	zondermeer	verstandig	een	reisverzekering	te	sluiten.	 
Want	naast	het	ongemak	van	gestolen	bagage	of	het	drama	van	een	ongeval,	
kunnen	de	kosten	ook	flink	uit	de	hand	lopen.	Die	zorgen	heeft	u	niet	met	 
een	reisverzekering.	En	u	maakt	het	zich	helemaal	gemakkelijk	met	de	 
Allianz	Doorlopende	Reisverzekering.	

Allianz Doorlopende Reisverzekering

Met	de	Allianz	Doorlopende	Reisverzekering	hoeft	u	
nooit	meer	op	het	laatste	moment	uw	reisverzekering	
af	te	sluiten.	U	bent	voortaan	het	hele	jaar	verzekerd,	in	
binnen-	en	buitenland.	Ook	tijdens	korte	stedentrips	of	
een	verblijf	in	een	vakantiebungalow.	Bovendien	zijn	uw	
partner	en	kinderen	meeverzekerd,	óók	tijdens	vakanties	
met vrienden. 

Wintersport meeverzekerd

Gaat	u	regelmatig	op	wintersport?	Of	houdt	u	van	
duikvakanties?	Dat	komt	goed	uit,	want	uw	winter-
sportvakantie	en	onderwatersport	zijn	standaard	
meeverzekerd.	Gaat	u	juist	nooit	op	wintersport,	dan	
kunt	u	deze	dekking	uitsluiten	en	daarmee	10%	op	uw	
premie	besparen.	

Uitgebreide hulpverlening

Uw	vakantie	moet	onbezorgd	plezier	zijn.	Allianz	begrijpt	
dat.	Mocht	er	onverhoopt	toch	iets	gebeuren,	zoals	
autopech,	vermiste	bagage	of	een	ongeval,	dan	staan	
de	professionele	hulpverleners	van	TravelCare	altijd	voor	
u	klaar,	24	uur	per	dag,	7	dagen	in	de	week.	Zij	helpen	
u	direct	verder	en	nemen	u	de	zorg	uit	handen.

Verzekering op maat

U	kunt	de	Allianz	Doorlopende	Reisverzekering	helemaal	
op	uw	persoonlijke	wensen	afstemmen.	Standaard	is	
het	basispakket	dat	u	kunt	aanvullen	met	aanvullende	
rubrieken.	Het	basispakket	verzekert	uw	bagage,	foto-,	
video-, audio- en computerapparatuur, reisdocumenten, 
noodzakelijke	telefoonkosten	en	vervangend	vervoer.	
Afhankelijk	van	uw	wensen	breidt	u	het	basispakket	
uit	met	de	rubrieken	Ongevallen	(B),	Kosten	van	
geneeskundige	behandeling	(C),	Annuleringskosten	(D),	
Automobilisten	Hulp	(E)	of	Geld	en	Cheques	(F).	
Dekking Allianz 
Aanvullende rubrieken

Ongevallen (B)
Deze	dekking	keert	een	bedrag	uit	bij	overlijden	(max.	
€	25.000,-)	of	blijvende	invaliditeit	(max.	€	50.000,-)	als	
gevolg	van	een	ongeval.

Kosten van geneeskundige behandeling (C)
Deze	aanvulling	dekt	de	kosten	van	een	medische	
behandeling	als	gevolg	van	een	ongeval	of	ziekte	in	het	
buitenland.	De	medische	kosten	in	Nederland	zijn	gedekt	
tot	€	1.250,-.	Noodzakelijke	tandheelkundige	behandeling	
wordt	tot	€	250,-	vergoed.



Annuleringskosten (D)
Hiermee	krijgt	u	al	gedane	betalingen	van	de	reissom	terug	
als	u	uw	geboekte	reis	moet	annuleren	wegens	een	gedekte	
omstandigheid.	Ook	ontvangt	u	een	vergoeding	als	u	uw	reis	
moet	uitstellen	of	vroegtijdig	moet	beëindigen.	

Automobilisten Hulp (E) 
Als	uw	auto	uitvalt,	dan	kunt	u	rekenen	op	uitgebreide	hulp.

Geld en cheques (F)
Verlies	of	diefstal	van	geld	en	cheques	zijn	per	reis	verzekerd	
tot	€	750,-	per	gebeurtenis	en	€	1.500,-	per	polis	per	jaar.	Er	
geldt	een	eigen	risico	van	€	45,-	per	schadeclaim.

Maximale reisduur

De	Doorlopende	Reisverzekering	is	weliswaar	het	hele	
jaar	geldig,	maar	een	reis	mag	niet	langer	duren	dan	
60	aaneengesloten	dagen.	Gaat	u	langer	op	reis,	dan	kunt	
u	de	dekking	tegen	een	geringe	premietoeslag	uitbreiden,	
maar	maximaal	tot	90	dagen.

Interesse?

Wilt	u	profiteren	van	de	voordelen	van	de	Allianz	Doorlopende	
Reisverzekering?	Of	heeft	u	nog	vragen?	Bel	dan	met	de	
medewerkers	van	de	Verzekering	Service	op	nummer	
(010)	45	41	777.	Zij	helpen	u	graag	verder.	Op	basis	van	uw	
aanvraag,	ontvangt	u	een	offerte.	U	kunt	dan	op	uw	gemak	
ons	aanbod	vergelijken	met	uw	huidige	polis.	Besluit	u	op	ons	
voorstel	in	te	gaan,	dan	heeft	u	altijd	nog	14	dagen	bedenktijd.	
En	uiteraard	zorgen	wij	voor	een	vlekkeloze	overgang	van	uw	
huidige	polis.

Online regelen

Wilt	u	direct	weten	of	de	Allianz	Doorlopende	Reisverzekering	
u	voordeel	biedt?	Op	www.anvp.nl kunt	u	uw	premie	
berekenen,	een	offerte	aanvragen	en	uw	verzekering	afsluiten.	
Ook	kunt	u	er	een	wijziging	doorgeven	en	schade	melden.

 
Allianz Nederland

Als	u	kiest	voor	onze	Doorlopende	Reisverzekering,	kiest	u	voor	
Allianz	Nederland,	één	van	de	grootste	verzekeraars	ter	wereld.	
Die	omvang	biedt	u	extra	zekerheid	en	schaalvoordeel,	
maar	doet	niets	af	aan	onze	uitstekende	service	en	schade-
afhandeling.	Integendeel,	u	kunt	altijd	rekenen	op	onze	
dienstverlening,	24	uur	per	dag,	7	dagen	per	week.	En	ook	als	
u	schade	heeft,	zorgen	wij	direct	voor	een	adequate	oplossing	
of	uitkering.

Allianz	Nederland	is	specialist	in	collectieve	verzekeringen.	In	
onze	dienstverlening	willen	wij	u	zo	goed	mogelijk	bijstaan	als	
u	een	beroep	op	uw	verzekering	moet	doen.	Dat	doen	we	met	
de	Verzekering	Service	voor	al	uw	verzekeringsvragen	en	de	
Schadeservice	voor	een	voortvarende	schadeafhandeling.	

Service
Voor	meer	informatie	over	deze	verzekering	kunt	u	contact	opnemen	met	

uw	verzekeringsadviseur	of	met	Allianz	Nederland.	Wij	helpen	u	graag	

verder.	In	onze	dienstverlening	stellen	wij	uw	belang	voorop.	Toch	kan	het	

gebeuren	dat	u	niet	tevreden	bent	over	onze	service.	

Heeft	u	een	klacht	over	onze	producten	of	diensten,	dan	vragen	wij	u	

deze	eerst	aan	ons	voor	te	leggen.	Vindt	u	onze	reactie	onvoldoende,	dan	

kunt	u	terecht	bij:

Klachteninstituut	Financiële	Dienstverlening

Postbus	93257

2509	AG	Den	Haag

www.kifid.nl

Voordelen van de Allianz Doorlopende 
Reisverzekering

• Wereldwijde dekking 
• Dekking voor het hele gezin 
• Kinderen jonger dan 5 jaar gratis meeverzekerd 
• U kunt de verzekering zelf samenstellen
• Noodhulp via TravelCare 
• Wintersport en onderwatersport meeverzekerd 
• Voordelige annuleringsverzekering



Eén tip: Kies een 
bestemming en 
laat je verrassen.



Meer verzekeringen uit het Collectief Verzekeringsplan
Met de Allianz Doorlopende Reisverzekering profiteert u van gunstige premies en uitstekende 
voorwaarden. Die voordelen heeft u ook bij de andere verzekeringen uit het Collectief Verzekeringsplan.  
• Autoverzekering • Pleziervaartuigenverzekering
• Motorverzekering • Caravanverzekering
• Woonhuisverzekering • Kostbaarhedenverzekering
• Inboedelverzekering • Ongevallenverzekering
• Glasverzekering • Rechtsbijstandverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren • Verkeersrechtsbijstandverzekering

 Rubriek A Basispakket (altijd van toepassing)

 Buitengewone kosten Kostprijs

 Kosten van telecommunicatiediensten € 125,-

 Bagage maximaal €  3.000,-

	 •	beeld-,	geluids-	en	computerapparatuur,	waaronder	foto-	en	filmapparatuur	 €				 1.500,-
	 •	sieraden	en	horloges		 €	 375,-	
	 •	in	het	buitenland	gehuurde	onderwatersportuitrustingen	en	ski’s		 €		 3.000,-
	 •	opvouwbare	en	opblaasbare	boten,	zeilplanken	en	rijwielen	(incl.	aan-	en	toebehoren)	per	object	 €	 	500,-
	 •	gereedschappen,	sneeuwkettingen,	dakkoffers,	imperiaal,	in	de	auto	ingebouwde	geluids-	en	beeldapparatuur 

en reserveonderdelen van vervoermiddelen  € 500,-
	 •	telecommunicatieapparatuur		 €	 250,-	
	 •	kunstgebitten,	protheses	en	medische	hulpmiddelen		 €	 500,-	
	 •	noodzakelijke	aanschaf	vervangende	kleding	en	toiletartikelen		 €	 250,-	
	 •	reisdocumenten,	waaronder	paspoorten,	rij-	en	kentekenbewijzen		 Kostprijs	
	 •	schade	aan	logiesverblijven		 €	 375,-	
	 •	eigen	risico	voor	bagage	per	gebeurtenis		 €	 45,-

	 a.	huur	vervangend	motorrijtuig	per	dag	 €	 75,-
	 b.	extra	reiskosten	op	basis	van	vervoer	per	trein	(2e	klasse)	of	per	bus	 Kostprijs
	 c.	extra	verblijfskosten	per	persoon	per	dag,	gedurende	maximaal	5	dagen	 €	 75,-
	 Voor	a	en	b	samen	geldt	een	maximum	van	€	2.500,-	per	gebeurtenis.

 Rubriek B

	 bij	overlijden	 €	 25.000,-
	 •	kinderen	jonger	dan	16	jaar	 €	 3.750,-
	 •	personen	van	70	jaar	en	ouder	 €	 3.750,-
	 •	door	een	ongeval	tijdens	(mee)rijden	op	motorrijwiel	 €	 5.000,-

 Ongevallen

 Kosten van geneeskundige behandeling

	 •	buiten	Nederland	 Kostprijs
	 •	in	Nederland	 €	 1.250,-
	 Kosten	van	tandheelkundige	behandeling	 €	 250,-

	 bij	algehele	blijvende	invaliditeit	 €	 50.000,-
	 •	kinderen	jonger	dan	16	jaar	 €	 62.500,-
	 •	personen	van	70	jaar	en	ouder	 €	 2.500,-

 Rubriek C

 Rubriek D

 Annulering

 •	verzekerd	bedrag	per	persoon	per	reis		 €		 1.500,-
 •	maximaal	voor	alle	verzekerde	samen	per	polis	per	reis		 €		 7.500,-

 Rubriek E

 Automobilisten Hulp Verzekering (AHV)

	 •	kosten	van	noodzakelijke	hulp	langs	de	weg	per	reisgezelschap	 €	 200,-
	 •	kosten	van	bergen	en	slepen	per	reisgezelschap	 €	 200,-
	 •	bestel-	en	verzendkosten	van	noodzakelijke	onderdelen	 Kostprijs
	 •	transportkosten	van	het	motorrijtuig	(incl.	bagage)	naar	Nederland	als	reparatie	niet	binnen	4	werkdagen	mogelijk	is	 Kostprijs

 Rubriek F

 Geld en cheques

 •	totaal	per	reis	voor	alle	verzekerden	samen	 €	 750,-
	 •	maximale	vergoeding	per	jaar	voor	alle	verzekerden	samen	 €	 1.500,-
	 Eigen	risico	per	gebeurtenis	 €	 45,-

 Extra kosten vervangend vervoer

Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering
In	dit	overzicht	ziet	u	de	maximale	vergoedingen	per	persoon	per	gebeurtenis	van	het	basispakket	
en	de	aanvullende	rubrieken.



V6006.87

www.anvp.nl

Allianz	Nederland	Verkeer-	en	Privéverzekeringen	

Postbus	761

3000 AT Rotterdam

Tel	(010)	454	17	77

Fax	(010)	454	16	03

anvp@allianz.nl


