
How can we help?

Allianz Global Assistance 
Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam 
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 561 87 11 •  Fax: +31 (0)20 561 88 65
info@allianz-assistance.nl •  www.allianz-assistance.nl 

Uw verzekeringsadviseur
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Allianz Global Assistance

Collectieve  
Zakenreis  -
verzekering

Collectieve Zakenreis verzekering

Doorlopend verzekerd, 
het hele bedrijf 

Gaan meerdere medewerkers van het  
bedrijf geregeld op zakenreis? Dan is  
de Collectieve Zakenreisverzekering  
van Allianz Global Assistance ideaal.  
De verzekering is erop gericht alle  
medewerkers van een bedrijf uitstekend  
te verzekeren tijdens zakelijke reizen. 

Collectieve Zakenreisverzekering 
Alle medewerkers zijn met de Collectieve Zakenreisverzekering 
in één keer verzekerd. Ook buitenlandse medewerkers zijn te 
verzekeren, mits ze in Europa wonen en het hoofdkantoor  
(dat de verzekering sluit) in Nederland gevestigd is. Omdat de 
verzekering wordt afgesloten voor een aantal reis dagen,  
komt het dus nooit voor dat een medewerker een zaken reis 
onverzekerd onderneemt. Een prettig idee.

Dit betekent Allianz Global Assistance:
• Eigen alarmcentrales in 29 landen wereldwijd
• 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
• Professionele hulp in de Nederlandse taal
• Snelle en eerlijke schadebehandeling
• Meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening
• Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse
• Hulpverlening altijd binnen handbereik met de HelpMe app 

Uitstekende hulp en dekking met de Collectieve Zakenreis-
verzekering. Altijd en overal. De zakenreiziger kan op ons 
vertrouwen. Allianz Global Assistance.

Altijd een prettig 
gevoel, dat alle 

medewerkers overal ter wereld 

op de beste hulp kunnen re
kenen. 

Mijn advies? Laat de 

zakenreizigers onbezorgd op
 reis 

gaan met de Collectieve 
Zakenreisverzekering.

Premies per reisdag
Premies zijn per reisdag met een korting naarmate je  
meer reisdagen hebt. Aan het einde van ieder verzekerd 
jaar geef je aan wat de verwachtingen zijn over de aantal-
len reisdagen en eventueel de gewenste dekking(en) 
voor het komende jaar. Zo gaan de medewerkers ieder 
jaar opnieuw met de beste verzekering op pad. 

Overige verzekeringen
Met de Collectieve Zakenreisverzekering zijn alle zakelijk 
reizende medewerkers van de organisatie verzekerd. Het 
is ook mogelijk om zakenreizen persoonlijk en individueel 
te ver zekeren. Dit kan met de Doorlopende Zakenreisver-
zekering. Gaat een medewerker eenmalig op zakenreis, 
dan kun je ook een Kort lopende Reisverzekering afsluiten. 
Standaard geeft deze verzekering dekking tijdens de  
zakenreis. Meer informatie over deze verzekeringen? 
Bekijk de website van Allianz Global Assistance.



Dekkingsoverzicht
S.O.S. hulpverlening

Opsporings- en reddingsacties Kostprijs
Repatriëring Kostprijs
Extra reiskosten bij ziekte, ongeval, overlijden Kostprijs
Extra verblijfskosten bij ziekte, ongeval, overlijden Max. € 75,- per persoon per dag
Kosten om tijdens gedwongen oponthoud verder te kunnen werken Max. € 750,- per gebeurtenis

Ongevallen (per persoon, per gebeurtenis) Comfort Premium
Vergoeding bij overlijden € 25.000,-. Bij beoefening bijzondere 

(winter)sport of uitvoering werk met 
verhoogd risico € 5.000,-

€ 50.000,- Bij beoefening bijzondere 
(winter)sport of uitvoering werk met 
verhoogd risico € 10.000,-

Vergoeding bij blijvende invaliditeit € 75.000,-. Bij beoefening bijzondere 
(winter)sport of uitvoering werk met 
verhoogd risico € 25.000,-

€ 125.000,- Bij beoefening bijzondere 
(winter)sport of uitvoering werk met 
verhoogd risico € 50.000,-

Bagage (per persoon, per reis) Comfort Premium
Verzekerd bedrag reisbagage Max. € 3.500,- Max. € 5.000,-
Eigen risico bij schade aan bagage € 50,- € 0,-
Vergoeding foto-, film- en videoapparatuur, computerapparatuur, mobiele telefoons en 
andere digitale/elektrische apparatuur

Max. € 1.750,- Max. € 3.500,-
Max. per voorwerp € 1.750,-

Vergoeding overige items (zoals fietsen, horloges, kledingstukken, zonnebrillen, etc.) per item Max. € 500,- Max. € 1.000,-
Vergoeding tijdens reis aangeschafte goederen Max. € 350,- Max. € 500,-
Vergoeding schade aan logies/verblijf Max. € 500,- Max. € 1.000,-
Contant geld Max. € 350,- Max. € 500,-

Medische Kosten (per persoon, per reis) Comfort Premium
Telefonisch advies van de Nederlandse Reisarts Gratis Gratis

Buitenland
Dokters- en ziekenhuiskosten Kostprijs Kostprijs
Vergoeding tandheelkundige kosten bij een ongeval of overige spoedeisende hulp € 500,- € 750,-
Vergoeding aangeschafte/gehuurde krukken of rolstoel € 250,- € 350,-

Nederland
Dokters- en ziekenhuiskosten € 500,- € 1.000,-
Vergoeding aangeschafte/gehuurde krukken of rolstoel € 250,- € 350,-
Nabehandeling na een ongeval € 1.000,- € 2.000,-

Rechtsbijstand (per persoon, per gebeurtenis)
Europa Kostprijs
Buiten Europa Max. € 5.000,- voor contractuele geschillen of € 50.000,- voor overige gebeurtenissen.

Collectieve Zakenreisverzekering
Duur van de verzekering 12 maanden, daarna dagelijks opzegbaar met opzeg termijn van 1 maand
Premie per reisdag Een reisdag is een dag waarop een medewerker zakelijk reist. Als 10 medewerkers ieder 

50 dagen per jaar reizen, dan wordt de verzeke ring afgesloten voor 500 reisdagen. Er is 
sprake van een staffelkorting, naarmate meer reisdagen worden verzekerd.

Beroepsrisico Administratieve, commerciële of toezichthoudende werkzaamheden zijn standaard 
zonder toeslag verzekerd. Werk met een verhoogd risico is tegen een toeslag mee te 
verzekeren. Licht verhoogd risico (35% toeslag), Verhoogd risico (70% toeslag), Zwaar 
verhoogd risico (100% toeslag).

Poliskosten € 6,50
Verzekerden zakenreis Alle medewerkers die namens de verzekerde organisatie zakelijk reizen.
Verzekerden privéreis Privéreizen kunnen meeverzekerd worden voor maximaal 10 medewerkers, eventueel 

inclusief het gezin.
Maximale reisduur Zakenreizen max. 180 dagen aaneengesloten. Privéreizen max. 60 dagen aaneen-

gesloten.
Dekkingsgebied Europa of Wereld
Assurantiebelasting Assurantie belasting is volledig van toepassing op Rechtsbijstand, Annulering en  

S.O.S. autohulp. Het is deels van toepassing op S.O.S. hulpverlening, Bagage, 
Medische Kosten en de poliskosten.

Kies zelf de dekkingen
Ieder bedrijf is weer anders, daarom is deze verzekering 
helemaal op maat samen te stellen. Hebben de medewerkers 
werelddekking nodig of voldoet een Europa-dekking? Wordt er 
vaak kostbare bagage meegenomen op zakenreis? Bij de  
Collectieve Zakenreisverzekering is zelf te bepalen voor welke 
dekkingen gekozen wordt. Alle dekkingen zijn optioneel,  
behalve de dekking S.O.S. hulpverlening.  

Comfort of Premium
Bij de dekkingen Ongevallen, Bagage en Medische kosten is er 
de keuze uit twee varianten: Comfort of Premium. Het verschil 
zit in de hoogte van de verzekerde bedragen.  

Beroepsrisico 
Standaard is commercieel, administratief of toezicht houdend 
werk verzekerd. De mogelijkheid bestaat om voor alle reisdagen, 
of slechts een deel daarvan, werkzaamheden met een verhoogd 
risico mee te verzekeren tegen een toeslag op de premie. Er zijn 
drie categorieën: Licht verhoogd (35% toeslag), Verhoogd  
(70% toeslag) en Zwaar verhoogd risico (100% toeslag). Kijk op   
www.allianz-assistance.nl/beroepsrisico voor meer informatie.

Privéreizen en wintersport
• Gezinsleden die tijdens de zakenreis meereizen zijn standaard 

verzekerd. En als een medewerker tijdens de zakenreis besluit 
te gaan wintersporten, dan is dit ook standaard verzekerd. Dit 
geldt zelfs voor de meereizende gezinsleden.

• Privéreizen zijn mee te verzekeren voor maximaal 10 perso-
nen. De verzekerden zijn dan tijdens privéreizen verzekerd 
voor alle dekkingen die voor de zakenreis verzekering zijn 
afgesloten (m.u.v. de dekkingen Annulering zakelijke reizen 
en Uitbreiding zakelijke bagage). 

• Tenslotte is de dekking voor privéreizen uit te breiden met een 
dekking voor annulering van deze privéreizen.

Extra services
Tijdens het verblijf in het buitenland ondersteunt de Collectieve 
Zakenreisverzekering de medewerkers met verschillende extra 
services. Innovatieve diensten zoals de Persoonlijke Reisassistent 
en Geld Service. 

• De Persoonlijke Reisassistent is onderdeel van de alarm-
centrale en helpt 24/7 antwoord te vinden op reisvragen over 
bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde vliegveld of een ver loren 
creditcard.

• Geld Service is bedoeld voor reizigers in het buitenland die, 
door bijvoorbeeld verlies of beschadiging van hun bankpas, 
geen toegang hebben tot hun geld. In dat geval kan  
Allianz Global Assistance tijdelijk een bedrag beschikbaar 
stellen via één van de 400.000 kantoren van Western Union 
wereldwijd. Iedere verzekerde met bagagedekking heeft recht 
op Geld Service.

Unieke voordelen:
• Flexibel op te bouwen, alleen de dekking  

S.O.S. hulpverlening is verplicht
• Premium variant geeft in geval van molest  

nog 7 dagen volledige dekking
• Mogelijkheid om Europese medewerkers van  

het Nederlandse hoofdkantoor te verzekeren
• Geen naverrekening dus eenvoudige administratie
• Privéreizen mee te verzekeren
•  Innovatieve diensten:

- Geld Service
- Persoonlijke Reisassistent

Premieoverzicht (premies per reisdag) 
Algemene dekkingen

S.O.S. hulpverlening € 0,50
Ongevallen Comfort 

€ 0,15
Premium 
€ 0,20

Bagage Comfort 
€ 0,50 

Premium 
€ 0,60

Medische Kosten Comfort 
€ 0,30                        

Premium 
€ 0,40

Rechtsbijstand € 0,10

Aanvullende dekkingen
Werelddekking € 0,30
Uitbreiding zakelijke bagage € 0,25
S.O.S. autohulp € 0,25
Annulering zakelijke reizen € 0,20

Kijk voor uitgebreide informatie 
en de productvoorwaarden van de 
Collectieve Zakenreisverzekering  
op www.allianz-assistance.nl.  
Of vraag erom bij je verzekerings-
adviseur.


