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Allianz Global Assistance

Doorlopende Reis-  
en Annulerings- 
verzekering

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Hulp. Daar heb je meer aan

Bij een reisverzekering gaat het niet alleen 
om vergoedingen. Natuurlijk is het prettig 
dat schade vergoed wordt. Maar ver van huis 
wil je vooral goed en snel geholpen worden 
in geval van nood. Hulp van iemand die alles 
voor je regelt is dan wel zo fijn. 

Kies de dekking die bij je past
Alleen verzekeren wat echt nodig is. Dat is het uitgangspunt van 
de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz 
Global Assistance. Want jij kent zelf het beste de waarde van je 
bagage. En of je in Europa blijft of verder reist. Jij kiest zelf wat je 
wel of niet wilt verzekeren. 

De basis van je reisverzekering is altijd de dekking ‘SOS hulpver-
lening’. Daarnaast kun je kiezen voor extra dekkingen die passen 
bij jouw reisgedrag. Zo bepaal je zelf of je een dekking wel of 
niet aan je verzekering toevoegt. Je betaalt dus nooit teveel voor 
een doorlopende reisverzekering die past bij jouw manier van 
reizen.

Dit betekent Allianz Global Assistance:
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar;
• eigen alarmcentrales in 36 landen wereldwijd;
• meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening;
• professionele hulp in het Nederlands;
• snelle en eerlijke schadebehandeling;
• het inschakelen van artsen of ziekenhuizen ter plaatse;
• gratis HelpMe app, hulpverlening binnen handbereik.

Voor meer informatie kun je kijken op www.allianz-assistance.nl

 Dit keer doen  

we even lekker 

actief. Wandel-

schoenen aan en de bergen 

in. Volgende keer weer een 

weekje ontspannen in de zon. 

Mijn advies? 

Een Doorlopende Reis- en 

Annuleringsverzekering. 

Daarmee kun je alle  

kanten op.

Nog meer zekerheid 
met de Assistant Services
De volgende services beschermen kind(eren), bagage  
én jou persoonlijk.

SMS Assistant Als eerste op de hoogte bij dreiging en gevaar

Luggage Assistant Verloren bagage snel weer terug

Kid Assistant Je uit het oog verloren kind snel weer terug

Life Assistant Help de mensen die jou willen helpen

Afhankelijk van welke variant je van de Doorlopende 
Reisverzekering afsluit, zijn sommige services gratis. 
Kijk voor meer informatie en de tarieven op 
www.allianz-assistance.nl/assistant-services

How can we help?
Noodsituatie? Onze alarmcentrale is 7 dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar op +31 (0)20 592 92 92.

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



Premieoverzicht (per jaar)

Budget Comfort Premium
Hoofd-
verzekerde

Hoofd-
verzekerde  
+ partner  
of kinderen

Hoofd-
verzekerde  
+ partner  
+ kinderen

Hoofd-
verzekerde

Hoofd-
verzekerde 
+ partner  
of kinderen

Hoofd-
verzekerde  
+ partner  
+ kinderen

Hoofd-
verzekerde

Hoofd-
verzekerde  
+ partner  
of kinderen

Hoofd-
verzekerde  
+ partner  
+ kinderen

Algemeen

SOS hulpverlening € 18,50 € 33,00 € 40,00 € 18,50 € 33,00 € 40,00 € 18,50 € 33,00 € 40,00 
Medische kosten € 14,25 € 26,25 € 30,75 € 15,50 € 28,25 € 33,00 € 17,00 € 31,25 € 36,50 
Bagage € 3,75 € 6,75 € 7,75 € 13,75 € 24,75 € 28,75 € 25,00 € 46,00 € 54,00 
Ongevallen € 6,00 € 10,75 € 12,50 € 6,00 € 10,75 € 12,50 € 6,00 € 10,75 € 12,50 
Rechtsbijstand € 5,50 € 10,00 € 11,50 € 5,50 € 10,00 € 11,50 € 5,50 € 10,00 € 11,50 

Aanvullende dekkingen - afhankelijk van reisgedrag

Wintersport en bijzondere sporten € 7,00 € 13,00 € 15,00 € 7,00 € 13,00 € 15,00 € 7,00 € 13,00 € 15,00 
Werelddekking inclusief Medische kosten € 13,00 € 23,75 € 26,25 € 13,00 € 24,00 € 26,75 € 13,50 € 24,75 € 27,50 
Werelddekking exclusief Medische kosten € 10,50 € 20,00 € 22,00 € 10,50 € 20,00 € 22,00 € 10,50 € 20,00 € 22,00 
Uitgebreide sportuitrusting € 27,00 € 30,25 € 33,50 € 27,00 € 30,25 € 33,50 € 27,00 € 30,25 € 33,50 
Geld €  36,50
SOS autohulp €  27,00
Uitbreiding naar 180 dagen Toeslag van 50% over afgesloten dekkingen, inclusief jongerenkorting

Annuleringsverzekering (totale tarief i.c.m. Doorlopende Reisverzekering)

Doorlopende Annuleringsverzekering € 1.500,- € 45,75 € 77,50 € 91,75 € 45,75 € 77,50 € 91,75 € 45,75 € 77,50 € 91,75 
Doorlopende Annuleringsverzekering € 3.000,- € 79,75 € 135,75 € 160,50 € 79,75 € 135,75 € 160,50 € 79,75 € 135,75 € 160,50 
Doorlopende Dubbel-Zeker annulering € 1.500,- € 54,50 € 95,25 € 109,50 € 54,50 € 95,25 € 109,50 € 54,50 € 95,25 € 109,50 
Doorlopende Dubbel-Zeker annulering € 3.000,- € 95,25 € 166,75 € 191,50 € 95,25 € 166,75 € 191,50 € 95,25 € 166,75 € 191,50 
Dekking Terreuraanslagen & natuurrampen € 15,00 € 22,50 € 31,50 € 15,00 € 22,50 € 31,50 € 15,00 € 22,50 € 31,50 

Dekkingsoverzicht Budget Comfort Premium

SOS hulpverlening

Hulp bij ziekte, ongeval, overlijden Kostprijs
Extra reiskosten bij ziekte, ongeval, overlijden Kostprijs 
Extra verblijfskosten bij ziekte, ongeval, overlijden € 75,- € 75,- € 100,-
Extra reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie Kostprijs
Repatriëring Kostprijs
Telecommunicatiekosten alarmcentrale Kostprijs
Telecommunicatiekosten overig € 75,- € 125,- € 150,-

Ongevallen

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

Bagage

Max. totaal verzekerd bedrag € 1.500,- € 3.500,- € 5.000,-
Max. elektrische apparatuur € 500,- € 1.750,- € 3.500,-
Mobile device*: smartphones, tablets, laptops € 350,- € 500,- € 750,-
Max. overige bagage € 350,- € 500,- € 1.000,-
Eigen risico € 75,- € 50,- € 0,-

Medische kosten

Dokters- en ziekenhuiskosten buitenland Kostprijs
Tandheelkundige kosten buitenland € 250,- € 500,- € 750,-
Vergoeding aanschaf/huur medische hulpmiddelen buitenland € 150,- € 250,- € 350,-
Medische kosten Nederland (o.a. dokters- en ziekenhuiskosten) € 500,- € 750,- € 1.000,-

Rechtsbijstand

Binnen Europa Kostprijs
Buiten Europa Max. € 50.000,-; met een maximum van 

€ 5.000,- voor contractuele geschillen.

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

Poliskosten  € 6,50

Assurantiebelasting  
De premies zijn exclusief assurantiebelasting. 
Je moet assurantiebelasting betalen over de premies van
Rechtsbijstand, SOS autohulp, Annulering en de Assistant
Services. Als je één van deze dekkingen afsluit, dan moet
je ook assurantiebelasting betalen over een deel van de
poliskosten. 

Jongerenkorting 
Budget:                         10%
Comfort & Premium:     15%
De korting geldt in de volgende gevallen:
• als de hoofdverzekerde jonger is dan 27 jaar;
• als de hoofdverzekerde en partner beide jonger zijn dan 27 jaar en 

geen kinderen hebben.
Voor kinderen op de polis van de ouders geldt geen jongerenkorting.

* Beschadigde mobile devices worden indien mogelijk gerepareerd. Bij diefstal  
ontvang je bij beschikbaarheid een refurbished model van hetzelfde type. In dat 
geval vervalt het eigen risico.

Aanvullende dekkingen die
passen bij je reisgedrag
Behalve de vijf algemene dekkingen bieden we aanvullingen. 
Afhankelijk van je reisgedrag kun je deze aan je verzekering 
toevoegen. Zo ga je goed verzekerd op reis en kun je onbezorgd 
genieten van je vakantie:
• wintersport en bijzondere sporten;
• werelddekking;
• uitgebreide sportuitrusting;
• geld;
• SOS autohulp;
• uitbreiding naar 180 dagen aaneengesloten verzekerd  

(standaard is 60 dagen).

Doorlopende Annulerings- 
verzekering
Je reis moeten annuleren, dat is al vervelend genoeg. Daar kun je 
geen financiële zorgen bij gebruiken. Daarom kun je de Doorlopende 
Annuleringsverzekering aan je Doorlopende Reisverzekering toe-
voegen. Je krijgt dan bij annulering vóór de reis de annuleringskosten 
vergoed. Een geruststellende gedachte. En moet je de reis onver-
wachts afbreken? Dan worden de niet gebruikte dagen vergoed. 
Met de Doorlopende Annuleringsverzekering Dubbel-Zeker speel je 
helemaal op safe. Moet je eerder naar huis? Dan krijg je de volledige 
reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. 

Terreuraanslagen & natuurrampen
Deze dekking kun je afsluiten in combinatie met de Doorlopende 
Annuleringsverzekering. Vertrek je binnen een bepaalde periode na 
de gebeurtenis naar een gebied waar recent een aanslag of ramp 
heeft plaatsgevonden? Dan vergoeden wij de kosten van annulering 
van je reis. De periode waarin je recht hebt op dekking staat op onze 
website www.allianz-assistance.nl/tnn.

Vijf algemene dekkingen
De Doorlopende Reisverzekering is opgebouwd uit vijf 
algemene dekkingen, waarvan de dekking SOS hulpverlening 
de basis vormt. Daarnaast kun je kiezen voor Medische kosten, 
Bagage, Ongevallen en Rechtsbijstand om je verzekering 
compleet te maken. Voor Bagage en Medische kosten kun je zelf 
de hoogte van de dekking bepalen en kiezen voor een Budget, 
Comfort of Premium variant. 

1. SOS hulpverlening (standaard)

Dekking voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten door 
een ongeval, ziekte of overlijden van jezelf of naaste familie.  
Je belt onze alarmcentrale en wij regelen alles voor je.

2. Medische kosten (optioneel, keuze uit Budget, Comfort of Premium)

Deze dekking behoedt je voor torenhoge kosten in het buitenland.  
Je hebt recht op gratis telefonisch medisch advies van onze  
Reisarts. Ook voor de reis helpen we je met inentingsadvies.

3. Bagage (optioneel, keuze uit Budget, Comfort of Premium)

Hiermee is verlies, diefstal of schade van persoonlijke bezittingen 
of bagage gedekt. Wordt je mobiele telefoon of tablet gestolen of 
raakt deze beschadigd? Dan zorgen wij voor de reparatie van het 
toestel. Is reparatie niet mogelijk of is het toestel gestolen, dan krijg 
je van ons een refurbished toestel* van hetzelfde model en type. 
Daarmee beschik je dus altijd weer snel over een goede telefoon.  
Je betaalt voor een refurbished toestel bovendien geen eigen risico. 

4. Ongevallen (optioneel)

Deze dekking biedt een éénmalige uitkering bij overlijden of blij-
vende invaliditeit door een ongeval tijdens je reis in het buitenland. 

5. Rechtsbijstand (optioneel)

Met deze dekking ben je verzekerd van juridische hulp in het 
buiten land. Binnen Europa wordt juridische hulp volledig vergoed. 
Reis je buiten Europa? Dan wordt deze tot maximaal € 50.000 
vergoed.


