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How can we help?

Relatienummer in te vullen door tussenpersoon: 

Naam hoofdverzekerde: 

Polisnummer:

Uitsluitend bovenstaande informatie invullen indien u al een Doorlopende Reisverzekering van Allianz Global Assistance heeft en deze wilt uitbreiden. 

Te verzekeren personen:

Nr. 1 Hoofdverzekerde Naam en voorletters:   man     vrouw

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode/woonplaats:

 Telefoon:       IBAN:

 E-mail: 

Nr. 2  Inwonende partner Naam en voorletters:  man     vrouw

 Geboortedatum:

Ongehuwde inwonende kinderen tot 27 jaar, of kinderen die vanwege hun studie uitwonend zijn.

Nr. 3  Naam en voorletters:   man     vrouw

 Geboortedatum: 

Nr. 4  Naam en voorletters:  man     vrouw

 Geboortedatum: 

Nr. 5 Naam en voorletters:   man     vrouw

 Geboortedatum:

Algemene dekkingen:  SOS hulpverlening      Budget Comfort Premium

  Ongevallen     Bagage   

  Rechtsbijstand     Medische kosten    

        (Bij keuze voor beide dekkingen, moeten de gekozen varianten gelijk zijn)

 

Aanvullende dekkingen:    Werelddekking   Uitgebreide sportuitrusting  SOS autohulp

   Wintersport en  (alleen i.c.m. Bagage dekking)  Uitbreiding 180 dagen

  bijzondere (winter)sporten  Ongevallen bijzondere sporten  Geld (alleen i.c.m. Bagage dekking)

Op basis van de gekozen variant en dekkingen zal Allianz Global Assistance ervoor zorgen dat de bijbehorende Assistant Services op de polis komen te staan. Indien Jongerenkorting van toepassing is, zal deze 

 automatisch op de polis komen te staan.

Aanvraagformulier Doorlopende Reis- en/of Annuleringsverzekering
(niet geldig voor zakenreizen)



How can we help?

Slotvragen
Heb jij of een andere persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer schades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering? 

  ja      nee    Toelichting:

Heeft een verzekeraar de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van jou of een andere verzekerde persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of 
vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situaties?

  ja      nee    Toelichting:

  Ik heb de vragen eerlijk beantwoord. Ik heb ook de voorwaarden, de privacyverklaring en de verzekeringskaart gezien en ben hiermee akkoord.

Vragen waarvan je denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn, moet je toch zo compleet mogelijk beantwoorden. Doe je dit niet, dan kun je bij schade minder 
uitbetaald krijgen of zelfs geen vergoeding krijgen. Als blijkt dat je Allianz Global Assistance bewust onjuiste informatie hebt gegeven, mogen wij de verzekering opzeggen. 
Wij mogen de verzekering ook opzeggen als we informatie ontdekken waardoor we de verzekering nooit geaccepteerd zouden hebben.

Als je een verzekering aanvraagt, heb je een mededelingsplicht. Hiermee bedoelen we dat je verplicht bent om de vragen in dit aanvraagformulier eerlijk te beantwoorden. 
Dit geldt voor jezelf en de mogelijke andere personen waarvoor je deze verzekering afsluit. Bij het beantwoorden van de vragen is niet alleen wat je zelf weet belangrijk, 
maar ook wat andere meeverzekerde personen weten.  

  Plaats:                                        Handtekening:                                       Datum:  

Vervolg  Aanvraagformulier Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering
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Module Doorlopende Annuleringsverzekering:

 Ik wens mijn Doorlopende Reisverzekering uit te breiden met:

  Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering    Doorlopende Annuleringsverzekering

  Verhogen verzekerd bedrag tot € 3.000,- p.p. per reis    Dekking Terreuraanslagen & natuurrampen

  Zaakwaarnemer

  Naam en voorletters:  man/vrouw

  Geboortedatum:

  Beroep zaakwaarnemer:        Plaats:

 Ik wens de module Doorlopende Annuleringsverzekering zonder de Doorlopende Reisverzekering af te sluiten

  Verhogen verzekerd bedrag tot € 3.000,- p.p. per reis

  Dekking Terreuraanslagen & natuurrampen

  Zaakwaarnemer

  Naam en voorletters:  man/vrouw

  Geboortedatum:

  Beroep zaakwaarnemer:        Plaats:

 (De losse module Doorlopende Annuleringsverzekering wordt niet in de Dubbel-Zeker variant aangeboden)

  

Is er al een reis geboekt?     Nee       Ja Boekingsdatum:      

  Vertrekdatum:

   Ingangsdatum:                                 

  (geldigheidsduur: 12 maanden doorlopend, onder voorbehoud van acceptatie door Allianz Global Assistance)

  Bij keuze voor Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering is de ingangsdatum de boekingsdatum van  

  de reis.


