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ALLIANZ WOONHUISVERZEKERING
Productkenmerken
Deze verzekering vergoedt schade aan de woning. Het gaat daarbij om schade
door bijvoorbeeld brand, inbraak, neerslag en storm.
Voor een volledig overzicht van de productkenmerken en verzekeringskaart
verwijzen wij u naar www.allianz.nl/particulier/producten/wonen/
woonhuisverzekering
Voor wie is het product bedoeld?
De doelgroep is de particuliere verzekerde met de behoefte om privébezit te
beschermen. Mogelijk is er een verplichting voor deze verzekering door een
hypotheek. Afhankelijk van de individuele financiële situatie van de klant.
Voor wie is het product niet bedoeld?
Het product is niet geschikt voor iedereen die niet voldoet aan de criteria zoals
genoemd bij punt “voor wie is het product bedoeld”.
Distributiestrategie
Wij bieden dit product aan via de adviseur. De adviseurs stellen wij in staat
het product goed te adviseren door middel van het beschikbaar stellen van
hulpmiddelen, rekensoftware en het accountmanagement.
Kosten en/of premie
Ons tarief is concurrerend. De kosten zijn in verhouding tot het product.
Wij hanteren geen actietarieven. Wij lichten de premieontwikkeling toe middels
continuatieaanhangsels en nieuwsbrieven.
Beschrijving van de risico’s
Dit product beschermt het privébezit van de verzekerde, namelijk de woning.
Mogelijk is er een verplichting voor deze verzekering door een hypotheek.
Afhankelijk van de individuele financiële situatie van de klant. Wij volgen de
Verbondsadviezen.

Omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
Er zijn geen omstandigheden bekend die tot een belangenconflict kunnen leiden.
Het product past goed bij de identiteit van Allianz als allround schadeverzekeraar.

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan echter voorkomen
dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm
van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen
of die verwijzingen naar deze informatie bevatten.
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