
Overzicht van de veranderingen

DOORLOPENDE
REISVERZEKERING
OVERZICHT VAN DE VERANDERINGEN

De vernieuwde Allianz Doorlopende 
reisverzekering
De nieuwe Allianz Doorlopende reisverzekering is 
op een aantal punten verbeterd. In dit document 
staan de belangrijkste veranderingen ten 
opzichte van de huidige Allianz Doorlopende 
reisverzekering. 

•  Uitvoering door Allianz Global Assistance (AGA)
•  Opbouw in modules
•  Jongerenkorting
•  Wijzigingen in de voorwaarden

Uitvoering door Allianz Global Assistance (AGA)
Voor de nieuwe doorlopende reisverzekering 
hebben wij een samenwerking gezocht met 
Allianz Global Assistance (AGA). Zij zorgen voor de 
uitvoering van de hulpverlening en het regelen van 
schades. Allianz Global Assistance heeft meer dan 
50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening en 
een eigen alarmcentrale in 29 landen. Bovendien 
bent u altijd verzekerd van professionele hulp in de 
Nederlandse taal.

 Altijd deskundig: 
 Allianz Global Assistance (AGA) zorgt 
 voor hulpverlening en schaderegeling

Opbouw in modules
De nieuwe Allianz Doorlopende reisverzekering 
bestaat uit een basisdekking met hulpverlening, een 
ongevallendekking en een dekking voor bagage en 
medische kosten. In de huidige basisdekking is naast 
hulpverlening alleen een dekking voor schade aan 
bagage opgenomen. Bovendien is het mogelijk om 
een dekking te kiezen: Budget of Comfort. 

Afhankelijk van de dekking zijn de verschillende 
verzekerde bedragen anders. In de nieuwe 
voorwaarden vindt u een duidelijke tabel met de 
vergoedingen per schade.

De basisdekking kunt u uitbreiden met een aantal 
opties:
- Standaard is een reisduur van 90 dagen verzekerd.  

Maar u kunt dit uitbreiden naar 180 dagen.
- U heeft altijd dekking in Europa, maar kunt ook 

kiezen voor een werelddekking.
- Wintersport is niet standaard meeverzekerd, maar 

kunt kiezen als aanvulling.

In de huidige Allianz Doorlopende reisverzekering 
is een dekking voor ongevallen en medische kosten 
optioneel. De mogelijkheid om automobilistenhulp 
en geld mee te verzekeren is vervallen.

De Allianz Doorlopende reisverzekering 
kunt u ook uitbreiden met een doorlopende 
annuleringsverzekering. Het verzekerd bedrag kunt u 
zelf bepalen: € 1.500,- per persoon per reis of 
€ 3.000,- per persoon per reis.

 Altijd flexibel:
 de basisdekking is naar keuze uit te breiden  
 met modules



In het overzicht hieronder staan de belangrijkste veranderingen:

Nieuw Was

Keuze uit dekkingen Keuze uit Budget of Comfort Geen keuze

Basisdekking - Hulpverlening
- Ongevallen
- Bagage 
- Medische kosten

- Hulpverlening
- Bagage

Aanvullingen - Wintersport - Ongevallen
- Medische kosten
- Automobilistenhulp
- Geld en cheques

Reisduur Standaard 90 dagen, uit te 
breiden naar 180 dagen

Standaard 60 dagen

Gezinssamenstelling
en tarief

- Alleenstaande
- Alleenstaande met kinderen
- Gezin zonder kinderen 
- Gezin met kinderen

- Alleenstaande
- Gezin zonder kinderen (of tot 5 jaar) en alleenstaande met 

kinderen tot 5 jaar
- Gezin of alleenstaande met kinderen

Eigen risico bagage € 50,- € 45,-

Verplicht eigen risico 
zorgverzekering

Vergoed Niet vergoed

Annuleringsverzekering Keuze uit verschillende 
bedragen

Geen keuze

Samengestelde reis Standaard meeverzekerd Niet verzekerd

Jongerenkorting
Op reis gaan kost vaak al genoeg en daarom geven wij 10% 
korting op de premie van een Doorlopende reisverzekering 
voor jongeren tot 27 jaar. De korting geldt tot de verzeke-
ringnemer 27 jaar wordt en voor alleenstaanden of gezinnen 
zonder kinderen.

Wijzigingen in de voorwaarden
De Doorlopende reisverzekering kent 1 dekking. En de nieuwe 
voorwaarden (REIS16A) zijn op een aantal punten verbeterd of 
duidelijker gemaakt. 

 Altijd voordelig voor jongeren: 
 korting van 10% voor jongeren tot 27 jaar
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