
How can we help?
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info@allianz-assistance.nl •  www.allianz-assistance.nl 

Uw verzekeringsadviseur

AG
A0

1*
19

   
Al

le
 v

er
m

el
de

 p
rij

ze
n 

zi
jn

 in
 e

ur
o’

s e
n 

on
de

r v
oo

rb
eh

ou
d 

va
n 

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 z

et
- e

n 
dr

uk
fo

ut
en

. A
an

 d
e 

in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
fo

ld
er

 k
un

ne
n 

ge
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d.

 M
aa

rt
 2

01
8.

Allianz Global Assistance

Kortlopende  
Reisverzekering 
en Annulerings- 
verzekering

Kortlopende Reisverzekering en Annuleringsverzekering

Ga je af en toe op vakantie? Dan is 
de  Kortlopende Reisverzekering van 
 Allianz Global Assistance ideaal. Of je nu 
gaat skiën of eilandhoppen: je bent altijd 
verzekerd op de beste manier.

Kies zelf
Wat wil je verzekeren, en wat niet? Dat is persoonlijk. Natuurlijk 
houden we daar rekening mee. De Kortlopende Reisverzekering 
is volledig aan te passen aan je wensen. Als je daarnaast ook de 
Kortlopende Annuleringsverzekering van Allianz Global  
Assistance afsluit, dan heb je nog een zorg minder. 

Dit houdt je verzekering in:
• keuze uit vier pakketten  met oplopende vergoedingen  

(Nederland, A, B, C);
•  wereldwijd professionele hulp bij ziekte en ongeval; 
•  uitgebreide vergoeding van medische kosten, als aanvulling 

op de dekking van je basis zorgverzekering;
•  snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies, diefstal en 

beschadiging van je bagage;
•  kinderen tot en met 4 jaar gratis meeverzekerd.

Dit betekent Allianz Global Assistance:
• 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar;
• eigen alarmcentrales in 36 landen wereldwijd;
• meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening;
• professionele hulp in het Nederlands;
• het inschakelen van de beste artsen of zieken huizen 

ter plaatse.

Uitstekende hulp en dekking met de Kort lopende Reisverzekering 
en Annuleringsverzekering. Altijd, waar je ook bent. Je kunt op 
ons vertrouwen.

     Ik bedacht 
       het me op 
  vrijdagavond.   

      We moeten er lekker 

    tussenuit. Weekendje 

         Parijs. Meteen geboekt. 

    Mijn advies? Sluit een 

 Kortlopende Reisverzekering 

    af. Voor je-weet-maar-nooit. 

   Dan kun je tenminste écht 

              ontspannen weg.

Meer informatie?
Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar en 
hulpverlener ter wereld. Of je nu gaat backpacken in 
Australië, drie weken met je gezin naar Frankrijk gaat of 
een zakentrip maakt: wij bieden een geschikte reis-  en 
annuleringsverzekering. Mogelijkheden volop. Meer 
weten? Vraag om info bij je verzekeringsadviseur. Of kijk 
op www.allianz-assistance.nl. 



Het belang van een reisverzekering wordt 
nog wel eens onderschat. Maar zonder reis-
verzekering kun je op vakantie onverwachts 
voor hoge kosten komen te staan.

Geen onvoorziene kosten
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker in het 
buitenland. Je krijgt vaak andere zorg dan in Nederland en 
bovendien tegen een ander tarief. Meestal vergoedt je zorg- 
verzekeraar het tarief dat in Nederland geldt voor een behande-
ling. Maar als medische zorg in het buitenland  duurder is, dan 
zijn de extra kosten voor eigen rekening. Met de Kort lopende 
Reisverzekering worden al je onvoorziene medische kosten 
vergoed. 100%. Waar je ook bent. 

Het gezin mag mee
Stel: je krijgt een ongeluk en je moet zo snel mogelijk naar 
Nederland. De zorgverzekeraar vergoedt niet altijd de volledige 
kosten van terugkeer van jou en je meereizende gezinsleden. 
Met een Kortlopende Reis verzekering hoef je niet alleen terug te 
keren. Je partner en kinderen kunnen dan gewoon met je mee. 
Kosteloos, daar zorgt Allianz Global Assistance voor.

Kies je dekkingsgebied
Je kunt de Kortlopende Reisverzekering afsluiten voor reizen  
binnen Europa*, Wereld exclusief Canada en de Verenigde Staten 
en Wereld inclusief Canada en de Verenigde Staten. 
Welk gebied voor jou van toepassing is, hangt niet alleen af van 
je eindbestemming, maar ook hoe je daar komt. Als je bijvoorbeeld 
andere landen bezoekt voordat je op je eind bestemming aan-
komt, dan is het belangrijk dat je ook voor deze landen de juiste 
dekking hebt.

Kijk voor de uitgebreide dek kingen en product  - 
voor waarden van de Kortlopende Reisverzekering en  
Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance 
op www.allianz-assistance.nl. Of vraag erom bij je 
verzekerings adviseur. 

* Europa: alle Europese landen alsmede de Azoren, de 
Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen 
aan de Middellandse Zee. 

 

Poliskosten  € 4,50

Assurantiebelasting   
Je moet assurantiebelasting betalen over een deel 
van de premie van de Kortlopende Reisverzekering en 
van de uitbreiding en over de dekking Wintersport en 
bijzondere (winter)sporten. Je moet daarnaast volledige 
assurantiebelasting betalen over Automobilistenhulp en 
de Annuleringsverzekering.
 
Kinderen jonger dan vijf jaar 
Kinderen tot en met vier jaar zijn gratis meeverzekerd  
(max. combinatie B).

Bij annuleren: twee varianten
Je reis moeten annuleren, dat is al vervelend genoeg. Daar kun je 
geen financiële zorgen bij gebruiken. Sluit daarom een annulerings-
verzekering af. 
Je kunt kiezen uit de volgende varianten:
• Annulering Basis: moet je de reis vooraf annuleren? Dan krijg 

je de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. 
Moet je onverwachts de reis afbreken? Dan krijg je de kosten 
vergoed voor de niet gebruikte vakantiedagen.

• Annulering Dubbel Zeker: met de Dubbel Zeker variant speel  
je helemaal op safe. Moet je eerder huiswaarts, dan krijg je de 
volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs 
als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Dat is een prettig idee.

Meeverzekeren?
• Samengestelde reis: bij een samengestelde reis zijn vlucht, hotel 

en bijvoorbeeld huurauto los van elkaar geboekt. Bij uitval van een 
onderdeel hiervan, door bijvoorbeeld natuurgeweld of een staking, 
kun je de reis in aangepaste vorm voortzetten of volledig  
annuleren. Deze keuze is uniek in Nederland.

• Extra persoon: je krijgt je annuleringskosten vergoed in geval 
van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een (opgegeven) 
dierbaar persoon.

•  Zorgplicht: je wilt je vakantie kunnen annuleren in geval van 
dringende zorgbehoefte van een tweedegraads familielid (zorg-
plicht eerstegraads familielid is standaard meeverzekerd).

•  Waarnemer: je wilt annuleren als je zakelijke compagnon of de 
persoon die op je bezittingen zou passen deze afspraak niet na kan 
komen door ongeval, ziekte of overlijden.

Dekkingsoverzicht
SOS hulpverlening

Hulp en ondersteuning bij ziekte, ongeval en overlijden Kostprijs
Reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval en overlijden Reiskosten: Kostprijs  

Verblijfskosten: max. € 75,- p.p. per dag
Reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie Kostprijs
Repatriëring (o.a. ambulancevlucht) Kostprijs
Huurkosten vervangend vervoer per dag € 100,- € 125,- € 150,- Niet
Huurkosten vervangend vervoer, max. per verzekeringsbewijs € 1.000,- € 1.250,- € 1.500,- Niet
Telecommunicatiekosten per verzekeringsbewijs € 100,- €125,- € 175,- € 50,-

Reisongevallen
Bij overlijden Max. € 25.000,-
Bij algemene invaliditeit Max. € 75.000,-

Reisbagage
Reisbagage totaal € 3.000,- € 4.000,- € 5.000,- € 2.000,-
Foto-, film-, video- en computerapparatuur € 1.000,- € 2.000,- € 3.000,- € 1.000,-
Telecommunicatieapparatuur (o.a. mobiele telefoon) € 100,- € 175,- € 250,- € 100,-
Contactlenzen en brillen € 250,- € 500,- € 750,- € 250,-
Reisdocumenten (o.a. paspoort, rijbewijs, tickets) Kostprijs
Eigen risico per persoon per gebeurtenis € 75,- € 50,- geen € 75,-

Extra dekking
Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 250,- € 350,- € 500,- € 250,-
Schade logiesverblijven € 250,- € 350,- € 500,- € 250,-

Medische kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland Kostprijs € 500,-
Dokters- en ziekenhuiskosten in het Nederland € 500,-
Nabehandelingskosten in Nederland € 1.000,-
Eigen risico per persoon per verzekeringsbewijs (n.v.t. voor kosten bij 
ziekenhuisopname langer dan 24 uur)

€ 500,- geen geen geen

Kortlopende Reisverzekering  
(premie per persoon per dag)

Pakket
A B C NL-dekking

Europa* € 0,95 € 1,85 € 2,55 € 0,90
Wereld, exclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada € 2,00 € 2,75 € 3,50 -
Wereld, inclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada € 2,40 € 3,40 € 4,50 -

Uitbreidingen
Geld en Reischeques (tot € 750,-) € 0,55 per verzekering per dag
Langlaufen € 0,55 per persoon per dag
Wintersport en bijzondere (winter)sporten € 1,10 per persoon per dag
Automobilistenhulp € 13,75 per voertuig

Premiekorting (per persoon per dag)
Medische Kosten - € 0,25 - € 0,35 - € 0,50 -
Reisongevallen - € 0,10 - € 0,10 - € 0,10 -

Kortlopende Annuleringsverzekering 
De premie is een percentage van de totale reis- en/of huursom

Annulering Basis 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Annulering Dubbel Zeker 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Uitbreidingen 
De premie is percentage van de totale reis- en/of huursom 

Samengestelde reis 1% 1% 1% 1%
Waarnemer of extra persoon, inclusief zorgplicht (max. 2 personen) 
premie per persoon

1% 1% 1% 1%

Premieoverzicht


