
How can we help?
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Uw verzekeringsadviseur
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Allianz Global Assistance

Assistant Services
Verzekering

Assistant Services Verzekering

Hoe ver je ook gaat, onze 
hulp is altijd in de buurt
Allianz Global Assistance betekent  letterlijk: 
wereldwijde hulp. Dat kan op allerlei 
 momenten en plekken plotseling hard 
nodig zijn. Niet alleen als je in een ver en 
vreemd land je kind nergens meer kunt 
 vinden. Of als je onwel wordt en zelf niet 
meer kunt vertellen wie je bent en wat je 
mankeert. Maar ook als je bagage zoek 
is. Dan is de service van Allianz Global 
 Assistance van grote waarde. 

Vier unieke Assistant Services
Om reizigers juist in deze situaties ondersteuning te bieden, 
hebben we de Assistant Services ontwikkeld. Ze bestaan uit een 
combinatie van polsbandjes, labels en een ketting, ieder met 
een unieke ID-code. De Assistant Services kunnen makkelijk via 
een online account op www.assistant-services.nl beheerd  
worden en zijn realtime aan te passen aan je specifieke wensen. 

De Assistant Services zijn los of in combinatie met de 
 Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz Global 
Assistance af te sluiten.

Omdat reizen leuk moet blijven: kies de  
Assistant Service die bij je past.

Welke Assistant Services passen bij jou?
Maak je keuze en koop zo’n unieke dienst bij je 
verzekeringsadviseur. Deze kan je informeren over 
de waardevolle extra’s. Meer informatie vind je  
ook op www.assistant-services.nl

Meer informatie?
Vraag je verzekeringsadviseur voor uitgebreide 
 informatie en bepaal wat voor jou de beste keuze is.
www.allianz-assistance.nl

 Midden in het  
drukke centrum  

   van Rome.     

     Kind kwijt. Mijn
advies? Doe je kind een

Kid Assistant polsbandje

    om. Gelukkig snel

  herenigd via de unieke

    code. Zo konden we

weer onbezorgd geniet
en

    van onze vakantie
.

SMS Assistant

Luggage Assistant

Kid Assistant

Life Assistant

SMS Assistant Als eerste op de hoogte bij dreiging en gevaar

Luggage Assistant Verloren bagage snel weer terug

Kid Assistant Je zoekgeraakte kind snel weer terug

Life Assistant Help de mensen die jou willen helpen



SMS Assistant 
Als eerste op de hoogte 
bij dreiging en gevaar
Niet alle reisgebieden zijn even veilig. In bepaalde landen kan 
de situatie plotseling veranderen. Om nu precies te weten wat 
waar gebeurt, verzamelen internationale veiligheidsspecialisten 
24 uur per dag informatie over landen en regio’s over de hele 
wereld. Deze informatie wordt gebruikt voor SMS Assistant. 
Bij dreigend gevaar, bijvoorbeeld een tsunami of politieke  
onrust, informeert SMS Assistant je daarover per SMS (en e-mail). 
Dat werkt vaak zelfs sneller dan informatie via radio of tv.

Via je online Assistant Services account kun je zelf aan geven 
wanneer je in welk gebied bent en hoe je de informatie wilt 
ontvangen (per SMS en/of e-mail). 

Gratis*
*  i.c.m. een Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering of bij het afsluiten 

van één van de andere Assistant Services.

Luggage Assistant 
Verloren bagage  
snel weer terug
Het zal je maar gebeuren: je sleutels, tas of andere  bagage 
kwijt. Heel vervelend. Gelukkig is er Luggage Assistant. 
 Luggage  Assistant is een unieke service die je helpt bij het terug-
krijgen van verloren eigendommen. Uit onderzoek is gebleken 
dat met gebruik van Luggage Assistant 80% van alle verloren 
eigendommen binnen 4 uur wordt teruggevonden.

Ieder Luggage Assistant pakket bestaat uit 3 kofferlabels  
(één ID-code), 5 stickers (één ID-code) en 1 portemonneekaart 
(één ID-code). Verlies je bagage, dan kan de vinder via de drie 
unieke ID-codes met je in contact gebracht worden. Samen zorg 
je er dan voor dat je je eigendommen terug krijgt. Dit kan zelfs 
met gebruik van een koerier. De vinder krijgt als dank een  
beloning. Ga zorgeloos op vakantie en koop Luggage Assistant.

€ 12,95*
*  Prijs bij eerste aanschaf voor 1 jaar. Bij verlenging kost de service € 8,95 p/j.

Kid Assistant 
Je zoekgeraakte kind 
snel weer terug
Het kan iedere ouder overkomen, op de meest ongewenste 
plekken. Op een druk vliegveld, een Italiaans strand of in een 
stad waar je de weg niet kent. In een fractie van een seconde 
wordt een leuke vakantie een horrorverhaal: je kind is zoek! 
Kid  Assistant is een service die helpt je te herenigen met je 
 zoekgeraakte kind.

Kid Assistant bestaat uit een stevig polsbandje met een unieke 
ID-code. Via je online Assistant Services account kun je de code 
koppelen aan drie contactpersonen (zoals familie of een voogd) 
en informatie toevoegen over je kind en verblijfplaats. Vindt 
iemand je zoekgeraakte kind dan kan hij zich met behulp van 
de ID-code direct in verbinding stellen met één van de contact-
personen. Speel op zeker en koop Kid Assistant!

€ 9,95*
*  Prijs bij eerste aanschaf voor 1 jaar. Bij verlenging kost de service € 4,95 p/j.

Life Assistant 
Help de mensen 
die jou willen helpen
Het kan overal en altijd gebeuren: er overkomt je iets en je 
bent niet meer aanspreekbaar. Dat is lastig voor hulpverleners 
die je dan willen helpen. Mag je bepaalde medicijnen wel of 
niet  hebben? Mankeer je iets dat zij zouden moeten weten? 
Life  Assistant geeft hulpverleners het antwoord als je dat zelf niet 
meer kunt.

Life Assistant bestaat uit een polsbandje, ketting en stickers 
met drie unieke ID-codes. Via je online account vul je jouw  
persoonlijke medische gegevens in en koppel je deze aan de 
unieke ID-codes. Overkomt je iets, dan kunnen hulpverleners 
(verplegers, artsen) via Allianz Global Assistance toegang krijgen 
tot jouw medisch dossier. Life Assistant is er voor iedereen en 
werkt wereldwijd. Ga met een gerust hart op pad en koop nu  
Life Assistant.

€ 9,95*
*  Prijs bij eerste aanschaf voor 1 jaar. Bij verlenging kost de service € 4,95 p/j.


