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Allianz Global Assistance

Ultimate Protect  
Reis- en Annulerings- 
verzekering

Ultimate Protect Reis- en Annuleringsverzekering

De ultieme reis- en  
annuleringsverzekering

Met de Ultimate Protect Reis- en Annulerings-
verzekering kun je pas echt onbezorgd 
genieten van reizen. Dankzij de uitgebreide 
dekkingen weet je zeker dat je nergens 
omkijken naar hebt. Of je nu voor een 
ontspannen of een actieve vakantie kiest  
en of je nu met je eigen auto of met een  
huurauto reist.

Ultieme dekkingen in één pakket
Je reist graag en vaak en je wilt je geen moment zorgen maken. 
Je geeft om je waardevolle bezittingen, maar ook om service 
en kwaliteit. Dan is de Ultimate Protect Reis- en Annulerings-
verzekering ideaal. Naast zeer uitgebreide dekkingen voor  
personenhulpverlening, bagage en ongevallen, biedt deze luxe 
en complete reisverzekering vele extra’s. Zo is pechhulp voor 
je auto binnen Europa en pechhulp voor je fiets in Nederland 
standaard mee verzekerd. En met de all risk annulering kun je 
annuleren als jij vindt dat daar een goede reden voor is. En dat 
alles in één pakket.

Dit betekent Allianz Global Assistance:
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar;
• eigen alarmcentrales in 34 landen wereldwijd;
• meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening;
• professionele hulp in het Nederlands;
• snelle en eerlijke schadebehandeling;
• het inschakelen van de beste artsen en ziekenhuizen ter plaatse;
• gratis HelpMe app, hulpverlening binnen handbereik.

Unieke voordelen:
• Geldig bij privéreizen én zakenreizen;
• Annuleren bij bijna elke reden; 
• Zeer ruime dekkingen voor bagage, hulpverlening 

en wintersport en bijzondere sporten;
• Inclusief pechhulp voor voertuigen én fietsen;
• Eigen risico gedekt bij autohuur in het buitenland;
• Vergoeding van tickets voor concerten en (sport) 

evenementen in binnen- en buitenland;
• Altijd 180 dagen aaneengesloten verzekerd;
• Mogelijkheid om twee meereizende kinderen en 

een volwassene die niet tot het gezin behoren, 
mee te verzekeren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.allianz-assistance.nl/upra of vraag  
om informatie bij je verzekeringsadviseur.

How can we help?
Allianz Global Assistance
Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 561 87 11
info@allianz-assistance.nl * www.allianz-assistance.nl 

Uw verzekeringsadviseur

Paspoort  
verloren 

tijdens mijn
zakenreis. 

Mijn advies?  

Bel met de Ultimate 

Protect Servicelijn.  

Dan krijg je direct 

de gegevens van de 

Nederlandse ambassade. 

Dat is wel zo prettig!



Dekkingsoverzicht
All risk annulering Maximaal:

Vergoeding per reis € 5.000,- per persoon per reis,  
€ 20.000,- per polis per jaar voor 
alle verzekerden samen

Vergoeding evenement tickets Kostprijs

SOS hulpverlening
Hulp bij ziekte, ongeval of overlijden Kostprijs
Opsporen en redden Kostprijs
Repatriëring Kostprijs
Medische kosten (o.a. dokters- en ziekenhuiskos-
ten,  tandartskosten en medische hulpmiddelen)

Kostprijs

Psychologische hulp Kostprijs
Telecommunicatiekosten per gebeurtenis Bellen naar alarmcentrale: kostprijs

Overig: € 150,-

Bagage
Vergoeding € 5.000,- per persoon en

€ 25.000,- per reis

Ongevallen
Bij overlijden € 25.000,-
Bij invaliditeit € 75.000,-

Rechtsbijstand
Europa Kostprijs
Buiten Europa € 50.000,-, voor contractuele 

geschillen geldt: € 5.000,- 

Pechhulp voor motorrijtuigen
Dekkingsgebied Woonplaats, Nederland en Europa
Verzekerd Reparatie door een professionele  

hulpdienst op de plek zelf of 
transport van het motorrijtuig 
naar hulpdienst of opgegeven 
adres.

Aantal voertuigen Twee voertuigen. Uitbreiding naar 
vijf kentekens mogelijk: € 65,-

Vervangend vervoer Woonplaats: 1 dag
Nederland: 2 dagen
Europa: 30 dagen

Pechhulp fiets
Dekkingsgebied Nederland + 30 km over de grens 

in België en Duitsland
Verzekerd Reparatie onderweg door 

 gecertificeerde fietsenmaker

Eigen Risicoverzekering Autohuur
Het verschuldigde eigen risico of de ingehouden 
borg op de cascoverzekering van een gehuurde 
auto, camper of motor 

€ 1.000,-

Premie overzicht* EU Wereld, exclusief 
 Verenigde Staten en 
Canada

Wereld, inclusief 
 Verenigde Staten en 
Canada 

Eén persoon € 348,- € 420,- € 624,-
Gezin € 468,- € 564,- € 816,-

* Premies gelden per jaar. Bedragen in euro’s en inclusief assurantiebelasting. Je betaalt geen polis kosten 
voor deze verzekering.

Kijk voor de uitgebreide dekkingen en polisvoorwaarden op  
www.allianz-assistance.nl/upra of neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Bagage
Als je reist met waardevolle spullen, dan wil je zeker weten dat deze 
goed verzekerd zijn. Met de Ultimate Protect Reis- en Annulerings-
verzekering is verlies, diefstal of schade van persoonlijke bezittingen 
gedekt tot € 5.000,- per persoon en € 25.000,- per gezin. En je betaalt 
geen eigen risico.

Uitgebreide dekking Wintersport en  
bijzondere sporten
Ga je op vakantie (actieve) sporten beoefenen? Ook dan ben je goed 
verzekerd. Vrijwel elke sport in het buitenland is gedekt. Van winter-
sporten tot duiksporten en van parachutespringen tot bergbeklim-
men. Wil je zeker weten of jouw sport gedekt is? Bel dan de Ultimate  
Protect Servicelijn op +31 (0)20 592 9781 en je krijgt gelijk antwoord. 

Rechtsbijstand
Heb je juridische hulp nodig tijdens je reis? Een team van experts 
staat klaar om het conflict voor je op te lossen. Binnen Europa wordt 
juridische hulp volledig vergoed. Reis je buiten Europa, dan wordt 
deze tot maximaal € 50.000 vergoed.

All risk annulering
Met deze dekking kun je jouw vakantie annuleren wanneer jij vindt 
dat je daar een goede reden voor hebt. Bijna elke reden wordt 
geaccepteerd, behalve als je geen zin meer hebt in de reis of als je 
vanwege slecht weer wilt annuleren. 

Volledige vergoeding annulering evenement 
tickets
Heb je kaarten voor een (sport)evenement in Nederland of het 
buitenland en moet je deze annuleren? Dan wordt de prijs van deze 
tickets volledig vergoed. 

Pechhulp voor voertuigen én fietsen
Je hebt recht op pechhulp in heel Europa. Dit geldt standaard voor 
twee voertuigen, ook voor een motor of camper. Heb je meer 
voertuigen? Het is mogelijk om de dekking uit te breiden naar 
maximaal vijf voertuigen. 

Ook pechhulp voor je fiets is inbegrepen. Dus waar je in Nederland 
tijdens je fietstocht ook stil komt te staan en of je nu onderweg bent 
met een e-bike of een gewone fiets, één telefoontje naar onze  
alarmcentrale en een monteur is onderweg. Zelfs als je net over de 
grens bent in België of Duitsland.

Eigen Risicoverzekering Autohuur
Het eigen risico en de borg die je betaalt bij het huren van een auto, 
motor of camper tijdens je vakantie zijn volledig gedekt. Zo kom je 
dus nooit voor vervelende verrassingen te staan. 

Elke reis standaard 180 dagen verzekerd
Soms ga je naar het buitenland voor een vakantie, maar soms ook 
voor een langer verblijf of een wereldreis. Daarom ben je altijd  
ver zekerd tot 180 dagen. Ultieme zekerheid dus.

Wat houdt de Ultimate Protect  
Reis- en Annulerings-
verzekering precies in?

Of je nu naar het buitenland gaat voor een 
vakantie of een zakenreis of voor een korte trip  
of wereldreis, met de Ultimate Protect  
Reis- en Annuleringsverzekering ben je altijd 
uit gebreid verzekerd. Je kunt ervoor kiezen om 
de verzekering af te sluiten voor jezelf, maar ook 
voor je hele gezin. Het is zelfs  mogelijk om twee 
kinderen die niet tot het gezin behoren mee te 
verzekeren. Of dit nu kleinkinderen of kinderen 
van een nieuwe partner zijn. 

Personenhulpverlening
Allianz Global Assistance staat voor jou klaar als je op reis bent.  
Of je nu alleen advies nodig hebt, of hulp in geval van een 
noodsituatie. Eén telefoontje naar onze Ultimate Protect 
Servicelijn en wij zorgen dat je zo snel mogelijk geholpen wordt 
en de juiste zorg krijgt. Naast SOS hulpverlening, vergoeden wij 
de noodzakelijke medische kosten die je maakt. Ook biedt de 
verzekering een (eenmalige) uitkering bij overlijden of blijvende 
invaliditeit. 

Je kunt kiezen uit drie dekkingsgebieden: 
• Europese Unie*;
• Wereld exclusief Canada en de Verenigde Staten; 
• Wereld inclusief Canada en de Verenigde Staten.

* Europese Unie landen inclusief Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.


