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Allianz Global Assistance

Wijzigingsoverzicht 

Doorlopende  
Reis- en Annulerings- 
 verzekering 

1. SOS hulpverlening
Oude dekking

Verzekerd •	Bij ziekte of een ongeval in het buitenland verzekeren wij de 

extra kosten van:

 - verblijf; € 75,- per dag

 - vervoer in verband met ziekenhuisbezoek; € 75,- per polis 

per reis

•	Ben je door ziekte of een ongeval in levensgevaar? En onze 

medisch adviseur bevestigt dit?  

Dan vergoeden wij voor maximaal twee niet- 

mee verzekerde familieleden:

 - de verblijfkosten voor maximaal tien dagen.  € 75,- per dag 

•	Als je in het buitenland komt te overlijden, vergoeden  

we:

 - de kosten van de begrafenis of crematie in het buiten-

land tot maximaal de kosten van het vervoer van het 

stoffelijk overschot naar Nederland. Dit is dan inclusief 

de kosten voor overkomst en verblijf voor maximaal 

tien dagen van twee familieleden.

€ 75,- per dag

•	Bij ziekte, ongevallen of overlijden van niet-meereizende 

familie in eerste of tweede graad  

vergoeden wij de extra kosten van:

 - terugkeer naar de vakantiebestemming, voor maximaal 

vier personen. Mits zij drie dagen voor het geplande einde 

van de reis zijn terugge komen.

Noodzakelijke 

kosten

Per 1 april 2016 hebben wij de voorwaarden van de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering gewijzigd. De belangrijkste 
wijziging is de verruiming van het aantal verzekerde gebeurtenissen bij de dekking Annulering. Ook geldt in de nieuwe voorwaarden 
geen maximering meer in de kosten voor contact met de alarmcentrale bij een Ongeval. Heb je de Premium variant? Dan heb je 
bovendien recht op hogere vergoedingen als je je verblijf moet verlengen.Tenslotte wordt voor de dekkingen SOS hulpverlening, 
Ongevallen, SOS autohulp en Annulering bij de vergoedingen onderscheid gemaakt in Budget, Comfort en Premium. Dat verschil 
hebben we duidelijker in de voorwaarden neergezet. De premie van de verzekering wijzigt niet. Hieronder vind je een overzicht van de 
wijzigingen. De nieuwe voorwaarden kun je downloaden via onze website: www.allianz-assistance.nl/voorwaarden.

Nieuwe dekking
Budget Comfort Premium

Maximaal: Maximaal: Maximaal:

•	Bij ziekte of een ongeval in het buitenland 

verzekeren wij de extra kosten van:

 - verblijf; € 75,- per dag € 75,- per dag € 100,- per dag

 - vervoer in verband met ziekenhuis -

bezoek.

€ 75,- per polis 

per reis

€ 175,- per polis 

per reis

€ 250,- per polis 

per reis 

•	Ben je door ziekte of een ongeval in levens-

gevaar? En onze medisch adviseur bevestigt 

dit? Dan vergoeden wij voor maximaal twee 

niet-meeverzekerde familieleden:

 - de verblijfkosten. € 75,- per dag  

voor maximaal 

10 dagen

€ 75,- per dag  

voor maximaal 

10 dagen

€ 100,- per dag 

voor maximaal 

10 dagen

•	Als je in het buitenland overlijdt, vergoeden 

we:

 - de kosten van de begrafenis of crematie 

in het buitenland tot maximaal de kosten 

van het vervoer van het stoffelijk over-

schot naar Nederland. Dit is dan inclusief 

de kosten voor overkomst en verblijf van 

twee familieleden.

€ 75,- per dag 

voor verblijf-

kosten

€ 75,- per dag 

voor verblijf-

kosten

€ 100,- per dag 

voor verblijf-

kosten

•	Bij ziekte, ongeval of overlijden van niet-

meereizende familie in eerste of tweede 

graad vergoeden wij de extra kosten van:

 - terugkeer naar de vakantiebestemming. 

Maar alleen als je drie dagen voor het 

geplande einde van de reis bent terug-

gekomen.

Noodzakelijke 

kosten voor 

maximaal twee 

personen

Noodzakelijke 

kosten voor 

maximaal twee 

personen

Noodzakelijke 

kosten voor 

maximaal twee 

personen
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•	Als je alleen reist, omdat jouw reisgenoot in het buitenland 

overlijdt, ver goeden we voor een niet-meeverzekerd 

familielid: 

 - de verblijfkosten voor maximaal tien dagen. € 75,- per dag

•	Bij een gedwongen oponthoud (door natuurgeweld of stak-

ing van vervoerbedrijven), vergoeden wij de extra  

kosten van:

 - noodzakelijk verblijf (na de voorgenomen  

verblijfsduur)  

€ 75,- per dag

•	 Is het vakantieverblijf onbewoonbaar? Dan vergoeden  

wij de extra huurkosten:

 - maximaal drie weken, als dit binnen zeven dagen voor 

reis gebeurt;

€ 75,- per dag

 - bij uitval tijdens de dekkingsperiode (tot de voorgenomen 

verblijfsduur).

€ 75,- per dag

•	Als er sprake is van een verzekerd voorval is ook  

verzekerd:

 - telecommunicatiekosten; € 100,- per 

gebeurtenis

2. Ongevallen
Oude dekking

Maximale  

uitkering

•	Overlijden door ongeval. € 25.000,-

Verzekerd •	Wij beperken de uitkering voor:

 - motor-/scooterrijden € 6.000,-

•	Blijvende invaliditeit door een ongeval € 75.000,-

•	Wij beperken de uitkering voor:

 - motor-/scooterrijden € 25.000,-

7. SOS autohulp
Oude dekking

Verzekerd •	Hulp bij het uitvallen van de auto of aanhanger:

Budget Comfort Premium

Maximaal: Maximaal: Maximaal:

•	Als je alleen reist, omdat jouw reisgenoot in 

het buitenland overlijdt, vergoeden we voor 

één niet-meeverzekerd familielid: 

 - de verblijfkosten. € 75,- per dag

voor maximaal 

10 dagen

€ 75,- per dag

voor maximaal 

10 dagen

€ 100,- per dag 

voor maximaal 

10 dagen

•	Bij een gedwongen oponthoud (door natuur-

geweld of staking van vervoer bedrijven), 

vergoeden wij de extra kosten van:

 - noodzakelijk verblijf (na de voorgenomen 

verblijfsduur).

€ 75,- per dag € 75,- per dag € 100,- per dag

•	 Is het vakantieverblijf onbewoonbaar? Dan 

vergoeden wij de extra huurkosten:

 - als het vakantieverbijf binnen zeven 

dagen voor de reis onbewoonbaar wordt;

€ 60,- per dag 

voor maximaal  

3 weken

€ 75,- per dag 

voor maximaal 

3 weken

€125,- per dag 

voor maximaal 

30 dagen

 - bij uitval tijdens de dekkingsperiode  

(tot de voorgenomen verblijfsduur).

€ 75,- per dag € 75,- per dag € 100,- per dag 

•	Als er sprake is van een verzekerd voorval,  

is ook verzekerd: 

   

 - telecommunicatiekosten voor contact 

met de alarmcentrale;

Noodzakelijke 

kosten

Noodzakelijke 

kosten

Noodzakelijke 

kosten

 - telecommunicatiekosten voor contact 

met anderen;

€ 75,- per 

gebeurtenis

€ 125,- per 

gebeurtenis

€ 150,- per 

gebeurtenis

Nieuwe dekking
Budget Comfort Premium

Maximaal: Maximaal: Maximaal:

•	Overlijden door ongeval. € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-

•	Overlijden door een ongeval als je  

(mee)rijdt zonder helm bij motor- of 

scooterrijden.

€ 6.000- € 6.000- € 6.000-

•	Overlijden door motor- of scooterrijden. € 6.000- € 6.000- € 25.000-

•	Blijvende invaliditeit door een ongeval. € 75.000,- € 75.000,- € 75.000,-

•	Blijvende invaliditeit door een ongeval als 

je (mee)rijdt zonder helm bij motor- of 

scooterrijden.

€ 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-

•	Blijvende invaliditeit door motor- of  

scooterrijden.

€ 25.000,- € 25.000,- € 75.000,-

Nieuwe dekking
Budget Comfort Premium

Maximaal: Maximaal: Maximaal:

Medische kosten door arts, specialist 

en  ziekenhuizen. Deze zijn erkend door 

 bevoegde instanties. 

•	 In Nederland: € 500,- € 750,- € 1.000,-

 - Dokters- en ziekenhuiskosten

 - Krukken en rolstoel

 - Nabehandelingskosten

 - Tandartskosten

Nieuwe dekking
Budget Comfort Premium

Maximaal: Maximaal: Maximaal:

Hulp bij het uitvallen van de auto of aan-

hanger.

4. Medische kosten 
Oude dekking

Algemeen Budget Comfort Premium

Verzekerd Medische kosten door arts, specialist 

en ziekenhuizen. Deze zijn erkend 

door bevoegde instanties. 

•	 In Nederland:

 - Dokters- en ziekenhuiskosten € 500,- € 500,- € 500,-

 - Krukken en rolstoel € 100,- € 150,- € 200,-

 - Nabehandelingkosten na ongeval € 1.000,- € 1.000,- € 2.000,-

 - Tandartskosten door ongeval € 250,- € 500,- € 750,-

 - Tandartskosten bij spoedeisende 

hulp

€ 250,- € 250,- € 250,-
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Budget Comfort Premium

Maximaal: Maximaal: Maximaal:

•	Vervangend vervoer, hotelkosten,  

reiskosten: kan de auto niet binnen  

48 uur gerepareerd worden? Dan  

vergoeden wij: 

 - de huur van een soortgelijke auto; 30 dagen tot  

€ 3.000,- per 

reis

30 dagen tot  

€ 3.000,- per 

reis

30 dagen

 - of de hotelkosten en; Vijf dagen tot  

€ 80,- per  

persoon per 

dag 

Vijf dagen tot  

€ 80,- per  

persoon per 

dag 

Vijf dagen tot  

€ 100,- per  

persoon per 

dag 

 - de reiskosten naar het dichtstbijzijnde 

hotel;

€ 100,- € 100,- € 100,-

•	Hulp bij het uitvallen van de bestuurder:

Kan de bestuurder niet meer rijden? En 

kan geen van de inzittenden de besturing 

overnemen? Dan vergoeden wij: 

 - de noodzakelijke extra kosten voor 

verblijf.

Tien dagen  

tot € 80,-  

per persoon 

per dag

Tien dagen  

tot € 80,-  

per persoon 

per dag

Tien dagen  

tot € 100,-  

per persoon 

per dag

•	  Communicatiekosten: de noodzakelijke 

communicatiekosten die je moet maken 

voor het verkrijgen van autohulp. 

Noodzakelijke  

kosten

Noodzakelijke  

kosten

Noodzakelijke  

kosten

Nieuwe dekking
Budget Comfort Premium

•	 Je krijgt een vergoeding als je de reis 

annuleert of afbreekt in de volgende 

gevallen:

 - Overlijden, ernstige ziekte of 

levensbedreigend ongeval van een 

familielid in de derde graad.

Niet verzekerd Niet verzekerd Verzekerd.

Maar alleen als 

dit tijdens de 

reis gebeurt.

 - Overlijden, ernstige ziekte of levens-

bedreigend ongeval van een vriend(in) of 

huisgenoot.

Niet verzekerd Niet verzekerd Verzekerd.

Maar alleen als 

dit tijdens de 

reis gebeurt.

 - Als een verzekerde een medisch nood-

zakelijke operatie moet ondergaan. Dit is 

ook verzekerd als de verzekerde al op de 

wachtlijst voor deze operatie stond.

Verzekerd Verzekerd Verzekerd

 - Medisch vastgestelde noodzaak in 

 verband met je zwangerschap.

Verzekerd Verzekerd Verzekerd

 - Toewijzen van een adoptiekind. Verzekerd Verzekerd Verzekerd

 - Als je een woning koopt of verkoopt en de 

oplevering van het huis tijdens of binnen 

60 dagen voor de geplande reis is. 

Niet verzekerd Niet verzekerd Verzekerd

•	 In de volgende situaties ben je wel  

verzekerd voor annulering, maar niet voor 

het afbreken van de reis:

 - Onvrijwillige werkloosheid na een dienst-

verband met een tijdelijk contract. 

Niet verzekerd Niet verzekerd Verzekerd

 - Als je jouw relatie beeindigd. Dit moet je 

wel kunnen aantonen.

Niet verzekerd Niet verzekerd Verzekerd

•	 Je bent bij Budget, Comfort en Premium verzekerd voor vertraagd vertrek als:

 - Het openbaar vervoer waarmee je een reis van meer dan drie dagen maakt, vertraagd is.  

En je daardoor veel later op de bestemming aankomt dan op je vervoersdocument staat.  

Dan krijg je een vergoeding van:

 - één dag bij een vertraging van 8 tot 20 uur;

 - twee dagen bij een vertraging van 20 tot 32 uur;

 - drie dagen bij een vertraging van 32 uur of meer.

 - Vervangend vervoer, hotelkosten, reiskosten: kan de auto niet binnen  

48 uur gerepareerd worden? Dan vergoeden wij: 

 - de huur van een soortgelijke auto voor maximaal 30 dagen tot  

€ 3.000,- per polis per reis, of;

 - de hotelkosten voor maximaal 2 dagen tot € 80,- (inclusief btw) per 

persoon per dag. Ook vergoeden wij de reiskosten naar het dichtst-

bijzijnde hotel. Als in overleg met de alarmcentrale een taxi wordt 

ingeschakeld, vergoeden wij de kosten tot € 100,-, of;

•	Hulp bij het uitvallen van de bestuurder:  

Kan de bestuurder niet meer rijden? En kan geen van de inzittenden de 

besturing overnemen? Dan vergoeden wij:

 - de noodzakelijke extra kosten voor verblijf, tot € 80,- (inclusief btw) per 

persoon per dag voor maximaal 10 dagen.

•	Communicatiekosten: de noodzakelijke communicatiekosten die je moet 

maken voor het verkrijgen van autohulp tot € 125,- per gebeurtenis.

8. Annulering
Oude dekking

Verzekerd •	 Je krijgt een vergoeding als je de reis annuleert of afbreekt in de volgende 

gevallen: 

 - Niet opgenomen in dekking.

 - Niet opgenomen in dekking.

 - Niet opgenomen in dekking.

 - Dekking gold alleen voor annulering en niet voor het afbreken van de reis

 - Niet opgenomen in dekking.

 - Niet opgenomen in dekking.

•	 In de volgende situaties ben je wel verzekerd voor annulering, maar niet  

voor het afbreken van de reis: 

 - Niet opgenomen in dekking.

 - Niet opgenomen in dekking.

•	 Je bent verzekerd voor vertraagd vertrek als:

 - het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt te laat vertrekt. Daardoor 

kom je veel later op de bestemming aan dan op het vervoersdocument 

staat.


