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Alle verzekeringen
voor u en uw gezin
U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de
polis ingewikkeld wordt. Dat is het Allianz Verzekeringspakket.
Een pakket met een duidelijk overzicht van wat u verzekerd
heeft dat u jaarlijks van ons ontvangt. Wij belonen u als u meer
verzekeringen kiest.
Wat is het Allianz Verzekeringspakket?
Het Allianz Verzekeringspakket is een combinatie
van meerdere verzekeringen voor u en uw gezin.
Daaruit kunt u zelf een keuze maken. Uiteraard
kiest u de verzekeringen en dekkingen die het
beste passen bij uw situatie. U ontvangt van ons
één overzicht van al uw verzekeringen in het
pakket.
Wat zijn de voordelen van het Allianz
Verzekeringspakket?
• Pakketkorting
Sluit u een verzekering af in 2 rubrieken?
Dan krijgt u 2% korting. En bij 3 rubrieken 3%.
• Geen poliskosten
• Geen toeslag als u in termijnen wilt betalen.

Waar kunt u terecht met vragen?
Wilt u meer weten over het Allianz Verzekeringspakket en de voordelen? Neem dan contact
op met uw verzekeringsadviseur. Of kijk op
www.allianz.nl.
Welke verzekeringen kunt u kiezen?
Alle verzekeringen zijn verdeeld in rubrieken:
verkeer, wonen en gezin. Hieronder vindt u
daarvan een overzicht.
Verkeer
• Autoverzekering
• Motorverzekering
Wonen
• Woonhuisverzekering
• Inboedelverzekering
Gezin
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Rechtsbijstandverzekering
• Doorlopende reisverzekering

In deze brochure vindt u een antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is het Allianz Verzekeringspakket?
2. Wat zijn de voordelen van het Allianz Verzekeringspakket?
3. Waar kunt u terecht met vragen?
4. Welke verzekeringen kan ik kiezen?
5. Wie is Allianz?
6. Uw belang staat voorop
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Wilt u zeker weten
dat u goed verzekerd
de weg op gaat?
Verkeer
Wilt u zeker weten dat u goed verzekerd de
weg op gaat?
Kies dan voor een voertuigverzekering van Allianz.
U profiteert van een aantrekkelijke premie, uitstekende
voorwaarden en de uitgebreide dienstverlening van een
van de grootste autoverzekeraars van Nederland.
Bij schade en ongevallen krijgt u direct hulp. En schade
aan uw auto wordt snel en professioneel hersteld. Allianz
is 24/7 telefonisch voor u bereikbaar.
Autoverzekering
Volgens de wet heeft u minimaal een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering (WA) nodig. Kiest u
voor WA+ Beperkt Casco of WA+ Volledig Casco dan
heeft u na een ongeval, schade of diefstal ook recht
op vervangend vervoer. En wilt u de dekking uitbreiden
met een schadeverzekering voor inzittenden of rechtsbijstandverzekering? Dat bepaalt u zelf. Kortom de
Allianz autoverzekering biedt dekking voor uw auto
zoals u die zelf wenst.

Motorverzekering
De Allianz Motorverzekering is er voor iedereen. Of u nu
alleen bij mooi weer rijdt of juist van avontuurlijke tochten in
het buitenland houdt. U profiteert van een scherpe premie,
een uitgebreide dekking en een snelle afhandeling bij
schade in binnen en buitenland. Zorgeloos rijplezier met de
Allianz Motorverzekering.
Naast de basisverzekeringen voor uw voertuig, heeft Allianz
ook nog aanvullende verzekeringen voor u. Onderstaand
een overzicht van de diverse dekkingsmogelijkheden.

Aanvullende dekkingen

Auto

Motor

Pechhulp

✓

✗

Bonusgarantie

✓

✗

Rechtsbijstand-verzekering

✓

✓

Schadeverzekering in/opzittenden

✓

✓

✓ = Optioneel ✗ = Niet mogelijk

Wilt u
verzekerd
zijn van
zorgeloos
wonen?
Wonen
Wilt u verzekerd zijn van zorgeloos wonen?
Kies dan voor de Woonhuisverzekering en Inboedelverzekering van Allianz. Want er kan altijd iets gebeuren
wat schade veroorzaakt aan uw woonhuis en spullen.
Zoals brand, inbraak of extreem weer.
U kunt de verzekering voor uw woonhuis of inboedel
uitbreiden met bijvoorbeeld een verzekering voor glas.
Maar ook als u uw huis af en toe verhuurt, bijvoorbeeld
via Airbnb. En u kunt kiezen voor de Comfort-dekking of
de uitgebreide Premium-dekking.
Met de Comfort-dekking heeft een uitgebreide dekking,
bijvoorbeeld voor schade door brand en storm. Met de
Premium-dekking bent u ook verzekerd voor schade door
andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen.

Woonhuisverzekering
Met de Allianz Woonhuisverzekering is uw huis goed
verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door brand of storm.
En met de Allianz herbouwwaardemeter online kunt
u gemakkelijk het verzekerd bedrag en de premie
vaststellen.
En u bent altijd verzekerd tot maximaal € 600.000,-.
Standaard heeft u al een uitgebreide dekking.
Bijvoorbeeld ook voor de fundering, een buitenkeuken
of een laadpunt voor uw elektrische auto.
Het eigen risico is € 250,- bij schade door storm. Voor alle
andere schade is dat € 100,-. Maar u kunt dat zelf verlagen
of verhogen.
Inboedelverzekering
Er kan altijd iets gebeuren met de spullen in uw huis.
Met de Inboedelverzekering van Allianz bent u daarvoor
goed verzekerd. En ook het verzekerd bedrag van uw
inboedel stelt u gemakkelijk vast met de Allianz inboedelwaardemeter online. U bent dan altijd verzekerd tot
maximaal € 125.000,-.
Bij Allianz heeft u standaard een ruime dekking. Ook voor
bijvoorbeeld spullen die u heeft opgeslagen in de berging,
zoals winterbanden of een fietsendrager. Het eigen risico is
altijd € 100,-. Maar u kunt dat zelf verlagen of verhogen.
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Gezin
U wilt uw gezin graag beschermen, bijvoorbeeld als u op
reis gaat. Maar er kan altijd iets gebeuren. Of u maakt per
ongeluk schade bij iemand anders. Dan is het prettig om te
weten dat u kunt vertrouwen op Allianz.
Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering sluit u af voor schade
die u of iemand van uw gezin bij of aan iemand anders
veroorzaakt. U kiest zelf een verzekerd bedrag: € 1.250.000,of € 2.500.000,-. De verzekering kunt ook ook uitbreiden
met een dekking voor jagersaansprakelijkheid. Of voor de
verhuur van onroerende zaken. Het eigen risico is standaard
€ 100,-.
Rechtsbijstandverzekering
Met een rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op
juridisch advies en hulp als u een conflict heeft. U kunt de
verzekering zó samenstellen dat deze bij uw situatie past.
DAS Rechtsbijstand voert de rechtsbijstandverzekering uit.
Zij zorgen voor juridisch advies en handelen schades af.
U kunt uw verzekering aanvullen met:
• Module Consumeren en wonen
Met deze module krijgt u juridische hulp bij conflicten
in en rond uw huis. Denk aan een slecht uitgevoerde
verbouwing, geluidsoverlast of een geschil met de buren.
En ook voor zaken rond aankopen die niet zijn geleverd
of die zijn beschadigd.
• Module Werk
Deze module is bedoeld voor hulp bij conflicten met
een werkgever, bijvoorbeeld bij een faillissement of
reorganisatie.
• Module Belasting en vermogen
Heeft u juridische hulp nodig bij conflicten met de
Belastingdienst? Of bij conflicten over vermogensbeheer,
uw aandelen of een erfenis? Met deze module bent u
daarvoor verzekerd.

Doorlopende reisverzekering
Voor de doorlopende reisverzekering werken wij samen
met Allianz Global Assistance (AGA). Zij verzorgen de
hulpverlening en de schadeafwikkeling. Allianz Global
Assistance heeft meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde
hulpverlening en een eigen alarmcentrale in 34 landen.
Bovendien bent u altijd verzekerd van professionele hulp
in de Nederlandse taal.
De verzekering bestaat uit een basisdekking voor
hulpverlening, bagage, medische kosten en ongevallen.
U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor
wintersport of een doorlopende annuleringsverzekering.
Standaard is een reisduur van 90 dagen verzekerd, maar u
kunt dit verlengen naar 180 dagen. En het dekkingsgebied
bepaalt u zelf: Europa of wereld.

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 85 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 (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl
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Allianz Nederland Schadeverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.
Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
AFM nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435

1000125-154-04

www.allianz.nl

