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Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis
Zorgeloos wonen met het Allianz Verzekerd Wonen Pakket

U wilt natuurlijk zorgeloos wonen. Maar er kan altijd iets gebeuren wat schade 
veroorzaakt aan uw woonhuis en spullen. Zoals brand, inbraak of extreem weer.  
Wilt u uw woonhuis en spullen daartegen goed en voordelig verzekeren? Dat kan met 
het Allianz Verzekerd Wonen Pakket. Daarin zitten de belangrijkste verzekeringen voor 
in en om uw woonhuis. U bepaalt zelf wat u wel en niet verzekert. 

Wat is het Verzekerd Wonen Pakket?

Het Verzekerd Wonen Pakket is een pakket met acht 
belangrijke verzekeringen. U kunt kiezen uit:
•	 Woonhuisverzekering
•	 Glasverzekering
•	 Inboedelverzekering
•	 Kostbaarhedenverzekering
•	 Aansprakelijkheidsverzekering
•	 Gezinsongevallenverzekering
•	 Rechtsbijstandverzekering
•	 Doorlopende	reisverzekering

U kiest zelf de verzekeringen die het beste passen bij 
uw wensen en situatie. Dat kunnen er twee of meer 
zijn. De verzekeringen die u kiest, komen op één polis te 
staan. U hoeft dus maar één keer poliskosten te betalen.
En u kunt de premie betalen in de termijnen die u wilt: per 
jaar, halfjaar of kwartaal. Bij automatische overschrijving 
ook per maand. 

U kunt de verzekeringen uit het Verzekerd Wonen 
Pakket ook los van elkaar afsluiten. Behalve de Kostbaar-
hedenverzekering. Die kunt u alleen samen met de 
Inboedelverzekering afsluiten. 

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

1.  Wat is het Verzekerd Wonen Pakket?
2.  Wat houdt de Woonhuisverzekering in? 
3.  Wat houdt de Glasverzekering in?
4.  Wat houdt de Inboedelverzekering in?
5.  Wat houdt de Kostbaarhedenverzekering in?
6.  Wat houdt de Aansprakelijkheidsverzekering in?
7.  Wat houdt de Gezinsongevallenverzekering in?
8.  Wat houdt de Rechtsbijstandverzekering in?
9.  Wat houdt de Doorlopende reisverzekering in?
10. Hoe vraagt u het Verzekerd Wonen Pakket aan?



ding
weet 
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het verliezen  
van je huis is  
niet hetzelfde  
als het verliezen  
van je thuis.



U kunt kiezen uit:

Woonhuisverzekering

Wij vergoeden schade aan uw 
woonhuis. Bijvoorbeeld bij brand, 
inbraak en hagel.

Plus: u bent verzekerd voor de 
belangrijkste oorzaken van schade 
aan uw woonhuis.

Optimaal: u bent verzekerd voor 
bijna alle oorzaken van schade aan 
uw woonhuis.

Aan te vullen met:
Glasverzekering*

Wij vergoeden bijna alle schade 
aan glas in uw woning door breuk.

*	U	kunt	de	Glasverzekering	ook	zonder	een		
 Woonhuisverzekering afsluiten.

Wij vergoeden schade aan uw 
spullen in huis of op uw terrein.
Bijvoorbeeld bij diefstal, brand en 
vandalisme.

Plus: u bent verzekerd voor de 
belangrijkste oorzaken van schade 
aan uw spullen.

Optimaal: u bent verzekerd voor 
bijna alle oorzaken van schade 
aan uw spullen.

Aan te vullen met:
Kostbaarhedenverzekering

Wij vergoeden de schade aan de 
door u verzekerde kostbaarheden, 
zoals schilderijen, muziekinstru-
menten en sieraden. Bijvoorbeeld 
bij diefstal, beschadiging en 
vermissing.

Wij vergoeden de schade als u 
aansprakelijk bent voor schade 
aan iemand anders of aan zijn 
bezittingen. Bijvoorbeeld als uw 
kind een auto beschadigt. Of als 
u per ongeluk letsel veroorzaakt 
bij iemand anders, waardoor deze 
arbeidsongeschikt raakt.

U ontvangt een uitkering bij 
blijvende invaliditeit of overlijden 
door een ongeval. Bijvoorbeeld 
voor revalidatie, extra zorgkosten 
of het aanpassen van uw woning.

Deze verzekering biedt hulp als 
u juridische ondersteuning of 
advies nodig heeft. Bijvoorbeeld 
bij een geschil met uw buren 
of bij een conflict met uw 
werkgever.

Wij vergoeden de schade die
u tijdens uw vakantie oploopt. 
Bijvoorbeeld bij vermiste bagage  
of een gestolen camera.

Inboedelverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Gezinsongevallenverzekering

Rechtsbijstandverzekering Doorlopende reisverzekering

 Voordelen:
• Bijbehorende ruimtes als  
    garages en terreinafschei- 
    dingen zijn meeverze- 
    kerd.
• Vergoeding van extra  
    kosten als hotelkosten of  
    herstelkosten van uw tuin.
• Mogelijkheid tot 10 jaar  
    garantie tegen onderver- 
    zekering.

Voordelen:
•	 Schuifpuien,	kunststof	
 dakramen en  licht-

koepels ook verzekerd.
•		 Geen	ramen	maar	

kamers tellen voor 
 berekenen premie. 
•		 Gratis	meeverzekerd:	

Voordelen:
• Persoonlijke bezittingen  
    in uw auto meeverzekerd 
    tot 250,- na inbraak.
• Vergoeding van de         
    inhoud van uw koelkast  
    als die door stroomuitval  
    bederft. 
• Korting op uw premie 
    als u uw huis vrijwillig  
    extra beveiligd heeft.

Voordelen:
•	 Geldt	ook	als	uw	kost-

baarheden zich niet in 
uw woonhuis bevinden.

•		Wereldwijde	dekking.
•		 Geen	overlap	met	uw	 

Inboedelverzekering, dus 
nooit dubbel betalen.

 

Voordelen:
•	 Wereldwijde	dekking.
•		 Keuze	uit	verschillende		

verzekerde bedragen.
•		 Geldt	ook	als	uw	

huisdier schade heeft 
veroorzaakt.

Voordelen:
•	 Kinderen	tot	hun	21e	
 meeverzekerd. 
•		 Tandheelkundige	
 behandelingen van uw 

kinderen meeverzekerd.
•		 Keuze	uit	verschillende	

uit te keren bedragen.

Voordelen:
•		 Hulp	van	professionals	

van DAS Rechtsbijstand.
•	 Hulp	van	een	advocaat	

als u naar de rechter 
moet.

•		 Pluspakket	met	extra	
 juridische hulp bij 

bijvoorbeeld geschillen 
over vermogensbeheer 
of met de Belasting-
dienst.

Voordelen:
•	 Kinderen	jonger	
 dan 5 jaar gratis 
 meeverzekerd.
•		 Gratis	vervangend	

vervoer.
•		 Duikvakanties	en	
 wintersport standaard 
 meeverzekerd.

Verzekerd Wonen Pakket in 1 oogopslag



Woonhuisverzekering

Wat is het?
Met de Allianz Woonhuisverzekering bent u verzekerd voor 
schade aan uw woonhuis: het huis waarin u woont en dat u 
niet gebruikt voor een bedrijf. Wij betalen u bij schade door 
bijvoorbeeld brand, inbraak en storm. Niet alleen uw woonhuis, 
maar ook de ruimtes die daarbij horen zijn verzekerd: garages, 
schuren en bijgebouwen. Net als terreinafscheidingen 
zoals schuttingen en hekwerken. Funderingen kunt u apart 
meeverzekeren.

Waaruit kunt u kiezen?
U kunt kiezen uit twee verzekeringsvarianten:
•	 Allianz	Woonhuisverzekering	Plus.	Hiermee	bent	u	

verzekerd voor de belangrijkste oorzaken van schade aan 
uw woonhuis. Denk aan brand, ontploffingen, blikseminslag, 
hagel en inbraak. 

•	 Allianz	Woonhuisverzekering	Optimaal.	Hiermee	bent	u	nog	
uitgebreider verzekerd. Ook voor schade door elke andere 
plotselinge en onverwachte gebeurtenis die niet onder de 
Plus-verzekering valt.

Geen	onderverzekering
U verzekert uw woonhuis tegen de herbouwwaarde. Dit is 
het bedrag dat nodig is om uw woonhuis opnieuw te laten 
bouwen. U bepaalt die waarde gemakkelijk met de Allianz 
Herbouwwaardemeter.	Gebruikt	u	de	Herbouwwaardemeter?	
Dan heeft u 10 jaar lang garantie tegen onderverzekering. 
U voorkomt dan dat wij bij schade slechts een deel betalen. 
U kunt de Herbouwwaardemeter opvragen bij 
uw verzekeringsadviseur of bij Allianz.

Aanpassing verzekerd bedrag
De kosten om uw woonhuis opnieuw te laten bouwen, ver-
anderen elk jaar. Daarom stemmen wij het verzekerd bedrag 
elk jaar af op deze veranderingen van de prijzen in de bouw. 
Zo blijft uw verzekering altijd op het juiste peil. 

Vergoeding voor extra kosten
Heeft u schade aan uw woonhuis, dan heeft u vaak ook extra 
kosten. Bijvoorbeeld de kosten van een tijdelijk verblijf in een 
hotel of pension als uw woonhuis op dat moment onbewoon-
baar is. Of herstelkosten als niet alleen uw woonhuis maar ook 
uw tuin beschadigd is. Met de Allianz Woonhuisverzekering 
krijgt u ook voor deze kosten een vergoeding.

De voordelen van het Allianz Verzekerd 
Wonen Pakket 

1. U kunt zelf uw verzekeringen kiezen.
2. Alle verzekeringen staan overzichtelijk op  

één polis.
3. U profiteert van uitstekende voorwaarden.
4. U kunt 24 uur per dag noodhulp inschakelen bij 

de Woonhuis-, Glas-, Inboedel- en Doorlopende 
reisverzekering.

5. U kunt een garantie tegen onderverzekering 
krijgen bij de Woonhuis- en Inboedelverzekering.



Glasverzekering

Wat is het?
Met	de	Glasverzekering	krijgt	u	een	ruime	vergoeding	bij	
breuk van het glas in uw woonhuis door een plotselinge 
en onverwachte gebeurtenis. Daarbij gaat het om glas dat 
bedoeld is om daglicht door te laten. Ook glazen schuifpuien, 
kunststof dakramen en lichtkoepels vallen eronder, net als glas 
dat als afsluiting is bedoeld. Bovendien betalen wij de kosten 
van een voorlopige glasoplossing en het inzetten van nieuwe 
ruiten. Dat zijn vaak hoge kosten, vooral doordat steeds meer 
ramen uit dubbel of isolerend glas bestaan. Daar komt bij dat 
ramen, koepels en glazen deuren niet standaard verzekerd zijn 
met uw Woonhuis- of Inboedelverzekering. Daarom kan het 
verstandig	zijn	een	Glasverzekering	af	te	sluiten.

Eenvoudige berekening premie
Allianz maakt het u graag gemakkelijk. Het aantal kamers in 
uw woonhuis bepaalt de premie. U hoeft dus niet alle ramen 
en ruiten in uw woonhuis op te meten. De hoeveelheid 
ramen per kamer maakt niet uit. Heeft u een serre? Dan 
telt die als één kamer, hoeveel glas er ook in zit. De keuken, 
gang, badkamer en het toilet hoeft u niet als kamers mee te 
tellen. Het glas daar is gratis meeverzekerd. Er zijn wel een 
paar zaken die u apart moet opgeven: ramen groter dan 
6 m2 en glas in overkappingen, windschermen, balkon- of 
terreinafscheidingen, trappenhuizen en portieken. Daarvoor 
gelden aparte tarieven.

Huiseigenaar of huurder?
Een glasverzekering is vooral van belang voor huiseigenaren. 
U voorkomt daarmee dat u bij schade voor nare verrassingen 
komt te staan. Maakt u deel uit van een Vereniging van 
Eigenaren?	Ga	dan	na	of	u	glas	gezamenlijk	verzekert	of	
dat u dat individueel moet doen. Ook voor huurders kan 
een glasverzekering noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als uw 
verhuurder dat in uw huurcontract aangeeft.



Extra service: NaturaHerstel

Bij de Woonhuis-, Glas-, Inboedel- en Aansprakelijk-
heidsverzekering kunt u kiezen voor een extra 
service: NaturaHerstel. Dan neemt Allianz het 
herstel van de schade voor u uit handen. Zodra u 
de schade meldt, schakelen wij een professioneel 
herstelbedrijf in dat met u een afspraak maakt voor 
de herstelwerkzaamheden. Is er schade waarbij 
direct actie nodig is? Dan komt het herstelbedrijf 
dezelfde dag nog langs. U ontvangt geen nota voor de 
herstelwerkzaamheden. Die gaat rechtstreeks naar 
Allianz. U kunt er ook voor kiezen het schadebedrag 
in geld te ontvangen.

Inboedelverzekering

Wat is het?
Met de Inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade 
aan uw spullen in uw woonhuis: uw inboedel, zoals uw 
inrichting, meubels en andere spullen. Wij betalen bij 
schade door bijvoorbeeld diefstal, brand en vandalisme. 
Ook als de inhoud van uw koelkast door stroomuitval bederft, 
betalen wij. Bovendien zijn uw spullen in uw auto bij inbraak 
meeverzekerd tot een bedrag van € 250,-. 

Waaruit kunt u kiezen?
U kunt kiezen uit twee verzekeringsvarianten:
•	 Allianz	Inboedelverzekering	Plus.	Hiermee	zijn	uw	spullen	

verzekerd voor de belangrijkste oorzaken van schade, zoals 
brand, diefstal, inbraak, storm, ontploffing, blikseminslag, 
vandalisme, rook en roet, en waterschade.

•	 Allianz	Inboedelverzekering	Optimaal.	Hiermee	zijn	uw	
spullen nog uitgebreider verzekerd. Ook voor schade door 
elke andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis die niet 
onder de Plus-verzekering valt.

Geen	onderverzekering
U verzekert uw spullen op basis van de nieuwwaarde. Zo 
kunt u uw spullen opnieuw aanschaffen als ze verloren of 
beschadigd zijn. U bepaalt die waarde heel gemakkelijk 
met	de	Allianz	Inboedelwaardemeter.	Gebruikt	u	de	
Inboedelwaardemeter? Dan heeft u 5 jaar lang garantie tegen 
onderverzekering. U voorkomt dan dat wij bij schade slechts 
een deel betalen. U kunt de Inboedelwaardemeter opvragen 
bij uw verzekeringsadviseur of Allianz.

U kunt het verzekerd bedrag ook automatisch door Allianz 
laten vaststellen. Daarna is uw inboedel verzekerd tot 
€ 100.000,-. Dit is inclusief 5 jaar lang garantie tegen 
onderverzekering. 

Aanpassing verzekerd bedrag
De kosten om uw spullen nieuw aan te schaffen, veranderen 
elk jaar. Daarom stemmen wij het verzekerd bedrag elk jaar af 
op deze prijsveranderingen. Zo blijft uw verzekering altijd op 
het juiste peil. 

Extra korting bij beveiliging
Heeft u uw woonhuis extra beveiligd zonder dat Allianz erom 
heeft	gevraagd?	En	heeft	u	hiervoor	het	BORG-certificaat	of	het	
certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen ontvangen? Dan krijgt 
u elk jaar 15% korting op uw premie. U hoeft hiervoor alleen 
een kopie van het certificaat naar ons te sturen. 

Maximumvergoedingen bij diefstal
Sieraden zoals ringen, kettingen en 
horloges

€ 5.000,-

Audiovisuele apparatuur zoals tv‘s en 
muziekinstallaties

€ 7.500,-

Computers, spelcomputers, laptops en 
tablets en alle spullen die daarbij horen

€ 7.500,-

Verzamelingen zoals munten en 
postzegels

€ 12.500,-

Antiek (behalve meubels) € 12.500,-
Schilderijen, prenten, litho‘s, gravures en 
foto‘s 

€ 25.000.-

Geld,	betaalpassen	en	papieren	die	geld	
waard zijn:
•	in	grote	steden	
•	daarbuiten

€ 625,-
€ 1.250,-

Kostbaarhedenverzekering

Wat is het?
Heeft u bijzonder waardevolle spullen, zoals kostbare 
schilderijen, muziekinstrumenten of sieraden? Dan is de 
Kostbaarhedenverzekering raadzaam. Deze spullen zijn 
namelijk niet volledig verzekerd met de Inboedelverzekering. 
Heeft u de Kostbaarhedenverzekering, dan betalen wij als 
uw kostbare spullen of onderdelen daarvan beschadigd raken 
of als u ze verliest. Ook als de kostbaarheden zich niet in uw 
woonhuis bevinden. Dit geldt wereldwijd.

In combinatie met Inboedelverzekering
De Kostbaarhedenverzekering kunt u alleen afsluiten in 
combinatie met de Allianz Inboedelverzekering. Als u uw 
kostbaarheden hiermee verzekert, hoeft u deze niet op te 
nemen in uw Inboedelverzekering. U betaalt dus nooit twee 
keer voor dezelfde spullen. 



Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is het?
Veroorzaakt u schade bij iemand anders of aan de spullen van 
iemand anders? Dan kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. 
Dat wil zeggen dat u de schade moet betalen. Bijvoorbeeld 
als uw kind met zijn fiets de auto van een ander beschadigt. 
Of als u onbedoeld letsel veroorzaakt waardoor iemand 
arbeidsongeschikt raakt. Heeft u een Allianz Aansprakelijkheids-
verzekering, dan betalen wij voor de schade waarvoor u of uw 
gezinsleden aansprakelijk zijn, waar ook ter wereld. 

Waaruit kunt u kiezen?
U kunt kiezen voor een Aansprakelijkheidsverzekering voor 
alleen uzelf of voor uw hele gezin. Bij een gezinsverzekering 
is iedereen die bij u in huis woont verzekerd, ook inwonende 
ouders. En ook uitwonende studerende kinderen, logés en zelfs 
uw huisdieren zijn meeverzekerd. Daarnaast heeft u de keuze 
uit twee verzekerde bedragen: € 1.250.000,- en € 2.500.000,- 
per gebeurtenis. Hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe hoger 
de premie die u betaalt.

Welke schade?
Wij betalen voor schade aan spullen en lichamelijk letsel. 
Daarnaast betalen wij voor: 
•	 brandschade	aan	vakantieverblijven	en	spullen	daarin
•	 schade	aan	geleende	goederen
•	 schade	tijdens	vakantiewerk	of	vrijetijdswerk	van	uw	

kinderen
•	 schade	die	uw	kinderen	tot	14	jaar	opzettelijk	hebben	

veroorzaakt
•	 schade	die	is	ontstaan	bij	een	vriendendienst
•	 schade	die	uw	huisdier	heeft	veroorzaakt

Gezinsongevallenverzekering

Wat is het?
Een ongeval levert vaak niet alleen persoonlijk leed op, 
maar ook hoge kosten. Bijvoorbeeld voor revalidatie, extra 
zorg	en	aanpassingen	aan	uw	woonhuis.	Met	de	Gezins-
ongevallenverzekering beschermt u zich tegen dit risico. 
Wij betalen u of uw nabestaanden dan een vast bedrag als u 
door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. U krijgt 
ook een dagvergoeding als uw partner in het ziekenhuis 
ligt. Bovendien is de tandheelkundige behandeling van uw 
kind(eren) meeverzekerd.

Waaruit kunt u kiezen?
U kunt deze verzekering alleen voor uzelf sluiten, of voor 
u en uw partner of voor uw hele gezin. Als u voor de 
verzekering voor het hele gezin kiest, zijn uw kinderen 
tot hun 21e meeverzekerd. Daardoor is de school- of 
sportongevallenverzekering niet meer nodig. Verder kunt u 
zelf de hoogte van het uit te keren bedrag bepalen. U heeft 
daarbij drie keuzemogelijkheden:

Keuzes	Gezinsongevallenverzekering

Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3

Overlijden Man/vrouw: 
€ 2.500,-

Man/vrouw: 
€ 5.000,-
Kind: 
€ 2.500,-

Man/vrouw: 
€ 7.500,-
Kind: 
€ 2.500,-

Blijvende 
invaliditeit

Man/vrouw: 
€ 10.000,-
Kind: 
€ 10.000,-

Man/vrouw: 
€ 20.000,- 
Kind: 
€ 20.000,-

Man/vrouw: 
€ 30.000,-
Kind: 
€ 30.000,-

Daguitkering 
ziekenhuis

Partner: 
€ 12,50

Partner: 
€ 15,-

Partner:
€ 17,50 

Tandheelkunde 
kinderen

€ 1.250,- 
per geval

€ 1.250,- 
per geval

€ 1.250,- 
per geval



Rechtsbijstandverzekering

Wat is het?
Met de Rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op juridische 
hulp als u een conflict heeft. Bijvoorbeeld als u een geschil 
krijgt met uw buren, of met een winkel over een online 
bestelling. 

Dan bekijken onze juristen wat in uw situatie een geschikte 
oplossing is en krijgt u een advies. Vaak kunnen zij bemiddelen 
om een rechtszaak te voorkomen. Is het toch nodig om naar 
de rechter te stappen? Dan kunt u rekenen op professionele 
hulp van een advocaat. Niet alleen uzelf, maar ook uw 
partner, kinderen en uitwonende studerende kinderen zijn 
meeverzekerd.

Waaruit kunt u kiezen?
U kunt kiezen uit twee verzekeringsvarianten:
•	 Standaard.	Hierbij	kunt	u	bij	ons	informeren	hoe	sterk	uw	

zaak is als u een conflict heeft waarbij u zich benadeeld 
voelt. Komt het tot een rechtszaak? Dan vergoeden wij de 
proceskosten en de kosten van externe deskundigen tot 
€ 12.500,- per geval. Uw eigen risico is € 100,-. Dit bedrag 
moet u altijd zelf betalen. 

•	 Pluspakket.	Dit	is	de	standaardverzekering	met	daarnaast	
juridische hulp bij: 
- geschillen over vermogensbeheer
- beroepsprocedures tegen de Belastingdienst
- rechtszaken over verkeerskwesties en 

schadevergoedingen en geschillen over 
vervoerscontracten waar ook ter wereld 

- geschillen over contracten of arbeidsrecht en sociale 
verzekeringen, overal in de EU

Bij het Pluspakket vervalt uw eigen bijdrage van € 100,- per 
verzekerde juridische zaak.

Samenwerking met DAS Rechtsbijstand
Rechtshulp is een specialisme. Daarom werkt Allianz samen 
met DAS Rechtsbijstand. De professionals van DAS voeren voor 
u de correspondentie en kloppen aan bij de juiste instanties. 
Ook schakelen ze zo nodig experts en andere deskundigen in 
en horen ze getuigen. Allianz betaalt alle kosten hiervan. 



Doorlopende reisverzekering

Wat is het?
Met de Doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door 
verzekerd als u op vakantie gaat in binnen- en buitenland. 
U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten van 
bijvoorbeeld vermiste bagage of een ongeval tijdens een 
zonvakantie, korte stedentrip of weekendje in een bungalow. 
Uw partner en thuiswonende kinderen zijn meeverzekerd, 
ook tijdens schoolreisjes of vakanties met vrienden. Kinderen 
jonger dan 5 jaar zijn zelfs gratis meeverzekerd.

Waaruit kunt u kiezen?
U heeft standaard een uitgebreid basispakket. U bent 
verzekerd als er iets gebeurt met uw bagage, foto-, video-, 
audio- en computerapparatuur of reisdocumenten. Ook de 
extra kosten van vervangend vervoer horen hierbij. Net als 
de vergoeding voor buitengewone kosten die u tijdens de 
reis maakt bij ziekte, een ongeval of het overlijden van een 
familielid. Duikvakanties en wintersportvakanties zijn ook 
standaard meeverzekerd. Is dit niet nodig voor u? Dan kunt 
u dit uit uw verzekering laten. U krijgt dan 10% korting op uw 
premie. 

Naast het basispakket kunt u een aantal zaken extra 
meeverzekeren. U kunt kiezen uit: 
•	 Ongevallen.	U	of	uw	nabestaanden	krijgen	dan	een	

vergoeding als u door een ongeval overlijdt of tijdelijk 
invalide raakt. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd  
en mate van invaliditeit. Maximaal is deze vergoeding  
€ 25.000,- bij overlijden en € 62.500,- bij blijvende 
invaliditeit.

•	 Medische	kosten.	Hiermee	krijgt	u	een	vergoeding	voor	de	
kosten van een medische behandeling die nodig is door 
een ongeval of ziekte. In Nederland krijgt u tot € 1.250,- 
vergoed, in het buitenland krijgt u de kostprijs vergoed. 
Daarnaast krijgt u een vergoeding van maximaal € 250,- 
voor tandheelkundige behandelingen die nodig zijn tijdens 
de reis.

•	 Annuleringkosten.	Hiermee	krijgt	u	uw	geld	geheel	of	
deels terug als u uw reis moet annuleren. Ook ontvangt u 
een vergoeding als u uw reis moet uitstellen of vroegtijdig 
moet beëindigen. Deze aanvulling moet u binnen 2 weken 
na het boeken van de reis afsluiten. U krijgt maximaal 
een vergoeding van € 1.500,- per reis per persoon. Per 
verzekering krijgt u maximaal € 7.500,- vergoed.

•	 Automobilisten	Hulp.	Hiermee	krijgt	u	uitgebreide	hulp	
als de bestuurder of uw auto of motor uitvalt. In sommige 
gevallen krijgt u ook het vervoer van uw auto of motor 
vergoed.

•	 Geld	en	cheques.	Hiermee	krijgt	u	bij	verlies	of	diefstal	van	
geld	en	cheques	een	vergoeding:	per	reis	maximaal	€	750,-	
en per jaar maximaal € 1.500,-. 

Hulp van Travelcare
Met de Doorlopende reisverzekering krijgt u niet alleen een 
vergoeding voor onverwachte kosten. U krijgt ook concrete 
hulp van Travelcare bij autopech, vermiste bagage of een 
ongeval. U kunt deze dienstverleners altijd bereiken, 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week. Zij helpen u dan direct verder en 
nemen u alle zorgen uit handen. 



Aanvragen of meer weten?

Wilt u profiteren van de aantrekkelijke premie en voorwaarden 
van het Verzekerd Wonen Pakket? Maak dan een afspraak 
met een verzekeringsadviseur bij u in de buurt. Welke 
verzekeringen bij u passen, hangt af van uw persoonlijke 
situatie. 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. 

Wie is Allianz?

Allianz is een verzekeraar die deel uitmaakt van de 
internationale	Allianz	Group.	Dit	is	de	grootste	schade-
verzekeraar 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.nl
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