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Wilt u zeker weten dat u goed verzekerd de weg op gaat? Kies dan voor het Allianz 
Veilig Op Weg Pakket, een verzekeringspakket met een aantrekkelijke premie en 
uitstekende voorwaarden. U profiteert van de uitgebreide service en expertise van 
Allianz in Nederland, een van de grootste autoverzekeraars van Nederland. Schade aan  
uw auto wordt snel en vakkundig hersteld. 

Wat is het Veilig Op Weg Pakket?

Het Veilig Op Weg Pakket bestaat standaard uit een 
basisverzekering voor uw auto: de verplichte WA-verze-
kering. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u met 
uw auto aan anderen toebrengt. Deze verzekering kunt u 
naar wens uitbreiden.

Voor uw auto
•	 WA	
•	 WA	+	Beperkt	Casco	
•	 WA	+	Volledig	Casco	

Aanvullende verzekeringen voor uzelf en 
uw passagiers
•	 Ongevallenverzekering	voor	Inzittenden
•	 Schadeverzekering	voor	Inzittenden

Overige aanvullende verzekeringen
•	 Rechtsbijstandverzekering
•	 Allianz	Pechhulp
•	 Bonusgarantie

Met het Veilig Op Weg Pakket gaat u met een gerust 
gevoel de weg op. Bovendien bent u voordelig verzekerd. 
U profiteert van korting op de aanvullende verzekeringen 
die u naast uw autoverzekering kiest. U kunt de premie 
daarnaast betalen in de termijnen die u wilt: per jaar, halfjaar 
of kwartaal. En bij automatische overschrijving ook per maand.

In deze brochure vindt u een antwoord 
op de volgende vragen:

1.  Wat is het Veilig Op Weg Pakket?
2.  Welke autoverzekeringen zijn er?
3.  Wat krijgt u met een Veilig Op Weg Pakket-

autoverzekering?
4.  Welke verzekeringen voor inzittenden kunt  

u kiezen?
5.  Welke verzekeringen kunt u nog meer kiezen?
6.  Hoe vraagt u het Veilig Op Weg Pakket aan?



gebruik je 
spiegels 
niet alleen 
als je 
achteruitrijdt.

advies:



Welke autoverzekeringen zijn er? 

U heeft drie mogelijkheden. 

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
Deze verzekering is verplicht volgens de Wet aansprakelijk-
heidsverzekering motorrijtuigen. Wij betalen schade die u 
met uw auto aan anderen toebrengt. Ook betalen wij schade 
doordat lading van uw auto is gevallen. En schade door een 
aanhanger die aangekoppeld is of losgeraakt is van uw auto. 
Bij een WA-verzekering heeft u geen eigen risico.

WA	+	Beperkt	Casco
Met	WA	+	Beperkt	Casco	heeft	u	niet	alleen	een	WA-verze-
kering. Wij betalen ook voor schade aan uw eigen auto. 
Bijvoorbeeld schade door storm, hagel, brand, diefstal, 
inbraak, ruitbreuk, overstroming of een aanrijding met een 
loslopend dier. Voor de schade aan uw eigen auto geldt een 
eigen risico.

WA	+	Volledig	Casco	
WA	+	Volledig	Casco	is	de	meest	uitgebreide	verzekering	
voor uw auto. Wij betalen voor dezelfde schade als bij WA 
+	Beperkt	Casco.	Daarnaast	betalen	wij	voor	schade	door	
bijvoorbeeld een botsing, omslaan of van de weg raken. Bij 
deze verzekering krijgt u ook gratis vervangend vervoer bij 
een ongeval. Voor de schade aan uw eigen auto geldt een 
eigen risico.

Schade die wij betalen Bij WA Bij WA + 
Beperkt 
Casco

Bij WA + 
Volledig 
Casco

Schade die u met uw 
auto aan anderen 
toebrengt

✔ ✔ ✔

Schade ontstaan door:
brand ✔ ✔

hagel ✔ ✔

diefstal ✔ ✔

overstroming ✔ ✔

inbraak ✔ ✔

aanrijding met loslopend 
dier

✔ ✔

storm ✔ ✔

ruitbreuk ✔ ✔

botsing ✔

van de weg raken ✔

omslaan ✔

andere oorzaken ✔

Welke autoverzekering past bij u?

Welke autoverzekering u het best kunt kiezen, is afhankelijk 
van uw situatie. Hoeveel risico wilt u lopen? En welke 
kosten kunt u zelf betalen? Soms wordt geadviseerd om 
voor een oudere auto geen uitgebreide verzekering te 
nemen. Maar als u alleen een WA-verzekering heeft en 
schade heeft doordat u slipt of tegen een paaltje rijdt, is uw 
eigen schade niet verzekerd. Maak daarom samen met uw 
verzekeringsadviseur een goede afweging.

Wat krijgt u met een Veilig Op Weg  
Pakket-autoverzekering?

Snel hulp bij schade en ongevallen
Als u schade heeft, kunt u altijd op onze uitgebreide service 
rekenen. Onze medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week bereikbaar en regelen direct alles voor u. Wij zorgen voor 
een vlotte schadeafhandeling. U kunt uw schade bovendien 
direct melden via een speciale app op uw smartphone. U hoeft 
dan geen schadeformulier meer in te vullen. 

Bij een ongeval in binnen- buitenland kunt u altijd een beroep 
doen op de Allianz Nederland Hulpdienst. Deze hulpdienst 
vervoert uw beschadigde auto, uzelf en uw passagiers naar het 
adres	van	uw	wens.	Heeft	u	WA	+	Volledig	Casco?	Dan	kunt	u	
in Nederland rekenen op vervangend vervoer. Wij vergoeden 
alle kosten.

Wat zijn de voordelen van het Veilig  
op Weg Pakket?

1. De hulpverlening na schade in binnen- en 
buitenland is 24 uur per dag beschikbaar.  
Die hulpverlening is gratis.

2. u kunt gebruikmaken van de diensten van een 
Topherstel-bedrijf met veel voordelen, zoals 
vakkundig schadeherstel en verlaging van uw 
eigen risico met maximaal € 135,-.

3. U krijgt gratis vervangend vervoer bij WA + 
Volledig Casco. 

4. Laat u uw ruit repareren door een ruithersteller 
waarmee wij samenwerken? Dan betaalt u geen 
eigen risico bij WA + Beperkt of Volledig Casco. 
Laat u uw ruit vervangen? Dan gaat uw eigen risico 
€ 68,- omlaag.

5. U kunt schade snel en gemakkelijk melden via  
een speciale app op uw smartphone.



Topherstel met veel voordelen
Bij schade aan uw auto kunt u rekenen op de diensten van 
meer dan 300 garagebedrijven die zijn aangesloten bij 
Topherstel: www.topherstel.nl. Als u gebruikmaakt van een 
Tophersteller, bent u verzekerd van deskundig personeel en 
profiteert u van de volgende voordelen:
•	 Vakkundig	schadeherstel.
•	 Verlaging	van	uw	eigen	risico	met	maximaal	€	135,-.
•	 Gratis	vervangend	vervoer	bij	WA	+	Volledig	Casco.	
•	 Uw	auto	wordt	van	binnen	en	van	buiten	gereinigd.
•	 U	hoeft	het	schadebedrag	niet	voor	te	schieten.
•	 Vervanging	met	originele	merkonderdelen.
•	 48	maanden	garantie	op	de	reparatie.	

Voordelige ruitservice
Heeft	u	WA	+ Beperkt of Volledig Casco? Dan kunt u een 
barst of scheurtje in uw ruit gratis laten repareren bij een 
vakkundig ruitherstelbedrijf dat met ons samenwerkt. Moet de 
ruit vervangen worden? Dan profiteert u van een lager eigen 
risico als u hiervoor een herstelbedrijf inschakelt dat met ons 
samenwerkt.	Uw	eigen	risico	wordt	dan	€	68,-	minder.

Welke verzekeringen voor inzittenden 
kunt u kiezen?

Naast uw auto kunt u ook uzelf en uw passagiers verzekeren. 
Met de Ongevallenverzekering voor Inzittenden en de 
Schadeverzekering voor Inzittenden.

Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Bij deze verzekering betalen wij een door u gekozen vast 
bedrag als u of uw passagiers door een verkeersongeval 
blijvend invalide raken. Of als u of een van uw passagiers 
overlijdt. Het maakt niet uit wie schuld heeft.

Schadeverzekering voor Inzittenden
Bij deze verzekering betalen wij de werkelijke kosten van de 
persoonlijke schade die u of uw passagiers oplopen bij een 
verkeersongeval. Het gaat dan om: kosten door blijvende 
invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden, verlies 
van inkomsten, smartengeld en schade aan persoonlijke 
bezittingen. Het maakt niet uit wie schuld heeft. Het maximale 
bedrag	dat	wij	betalen,	is	€	1.000.000,-	per	gebeurtenis.



Welke overige aanvullende verzekeringen 
kunt u kiezen?

Wilt u een nog completer verzekeringspakket? U kunt 
het Veilig Op Weg Pakket ook aanvullen met de Rechts-
bijstandverzekering, Pechhulp en Bonusgarantie. 

Rechtsbijstandverzekering
Raakt u buiten uw schuld betrokken bij een ongeval? 
Dan moet u uw persoonlijke schade zelf terugvragen 
aan de tegenpartij. Dat kan erg lastig zijn. Heeft u de 
Rechtsbijstandverzekering, dan nemen onze deskundigen 
dit van u over. Zo nodig schakelen wij een advocaat in. 
Wij betalen alle kosten, ook de rechtskosten bij bepaalde 
strafzaken. Deze verzekering geldt ook voor uw passagiers. 

Pechhulp 
Hulpverlening bij schade en ongevallen is gratis. Wilt u ook 
hulpverlening bij autopech onderweg, zoals een lekke band? 
Met Allianz Pechhulp krijgt u direct deskundige hulp. Oók in uw 
woonplaats. Als reparatie ter plekke niet mogelijk is, brengen 
wij uw auto naar een hulpdienst in de buurt of naar een ander 
adres in Nederland. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat u en 
uw passagiers op uw bestemming komen.

Bonusgarantie
Het loont om schadevrij te rijden. Want elk jaar dat wij geen 
schade voor u betalen, krijgt u meer korting op uw premie. 
Die korting raakt u voor een deel weer kwijt als wij een 
schade moeten betalen. Wilt u dit voorkomen? Dat kan met 
Bonusgarantie. Dan kunt u maximaal één schade in één 
verzekeringsjaar claimen zonder dat u uw korting kwijtraakt. 
Als u deze verzekering stopt en naar een nieuwe verzekeraar 
gaat, telt de schade weer wel mee. 

Aanvragen of meer weten?

Wilt u profiteren van de aantrekkelijke premie en voor-
waarden van het Veilig Op Weg Pakket? Maak dan een 
afspraak met een verzekeringsadviseur bij u in de buurt. Uw 
verzekeringsadviseur helpt u graag persoonlijk bij de keuze 
voor de beste oplossing. U vindt de dichtstbijzijnde adviseur 
op www.allianz.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de 
verzekeringen van Allianz, zoals de voorwaarden. 

Wie is Allianz?

Allianz is een verzekeraar die deel uitmaakt van 
de	internationale	Allianz	Group.	Dit	is	de	grootste	
schadeverzekeraar ter wereld en een van de grootste 
financiële dienstverleners ter wereld. Met ruim 78 miljoen 
klanten in meer dan 70 landen. Ook in Nederland zijn 
wij een belangrijke schadeverzekeraar. Wij bieden u een 
uitgebreid assortiment verzekeringen. Daarbij kunt u altijd 
rekenen op onze dienstverlening. 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Ook als u schade heeft, zorgen wij voor een 
adequate oplossing of uitkering. 

Uw belang staat voorop

In onze dienstverlening stellen wij uw belang voorop. Toch kan 
het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze service. Heeft 
u een klacht over onze producten of diensten, dan vragen 
wij u deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze reactie 
onvoldoende, dan kunt u terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509	AG	Den	Haag
www.kifid.nlDrive Safely

Met een autoverzekering van Allianz bent u goed 
verzekerd tegen schade. Maar nog beter is het om 
schade en andere ongemakken te voorkomen. Allianz 
helpt u daarbij. Als een van de grootste Europese 
autoverzekeraars delen wij graag onze kennis met u. 
Dat doen we via onze Drive Safely-website: www.
allianz.nl/drivesafely. 
Met onder meer:
• Nuttige tips over bijvoorbeeld veilig rijden, veilig 

schoolverkeer en goed zicht onderweg.
• Handige apps, zoals de Weather Safe App, die u 

waarschuwt bij extreem weer.
• Inzichten van het Allianz Center for Technology, 

ons onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid. 
Dit centrum onderzoekt bijvoorbeeld samen met 
autofabrikanten hoe schadeherstel zo effectief 
mogelijk én volgens hoge kwaliteitseisen kan 
worden uitgevoerd.
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