Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz
NaturaHerstel

Schade snel en vakkundig hersteld
Hoe goed u ook verzekerd bent, op schade zit u niet te wachten. Maar
mocht het u overkomen, dan is het goed dat u een verzekering van
Allianz in Nederland heeft. Want met NaturaHerstel heeft u geen
omkijken naar uw schade en wordt alles zo snel mogelijk en vakkundig
hersteld.
Gemak voor u
NaturaHerstel is een extra service van Allianz
die u het leven gemakkelijker kan maken. Zodra
u schade meldt, schakelt Allianz een professioneel
herstelbedrijf in dat in overleg met u de schade
herstelt. Is er schade waarbij direct actie nodig
is, dan komt het herstelbedrijf dezelfde dag nog
langs. Het extra voordeel is dat u geen nota ziet.
Die gaat rechtstreeks naar Allianz.
Bij schade hoeft u geen gebruik te maken van
NaturaHerstel. U kunt er ook voor kiezen het
schadebedrag in geld te ontvangen.

De voordelen van
NaturaHerstel van Allianz
• Voor iedere schade de juiste
professional
• Uw schade snel en vakkundig
hersteld
• De nota gaat rechtstreeks naar
Allianz

Extra service
U kunt gebruikmaken van de service van
NaturaHerstel bij de volgende Allianz
verzekeringen:
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Woonhuisverzekering
- Inboedelverzekering
Heeft u een glasdekking gekozen op uw
woonhuis- of inboedelverzekering? Dan kunt u
daarvoor ook gebruikmaken van NaturaHerstel.
Wat doen bij schade?
Bij schade neemt u direct contact op met uw
verzekeringsadviseur. Buiten kantooruren of in
noodgevallen kunt u contact opnemen met de
Allianz Nederland Hulpdienst. Voor glasschade
belt u Serviceglasherstel.
• Allianz Nederland Hulpdienst
(010) 454 11 11
• Serviceglasherstel (0800) 022 66 88
(7 dagen per week, 24 uur per dag)
Is de schade het gevolg van diefstal, inbraak of
vandalisme, schakel dan altijd de politie in.
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Allianz
Allianz biedt u een uitgebreid assortiment
verzekeringen waarmee u zorgelozer in het
leven staat. Daarbij kunt u altijd rekenen op
onze dienstverlening, 24 uur per dag, 7 dagen
per week. En ook als u schade heeft, zorgen wij
direct voor een adequate oplossing of uitkering.
Welke verzekeringen bij u passen, hangt af van
uw persoonlijke situatie. Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.
Allianz maakt deel uit van de internationale
Allianz Group, een van de grootste financiële
dienstverleners ter wereld met ruim zestig
miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Service
Voor meer informatie over NaturaHerstel kunt u
contact opnemen met uw verzekeringsadviseur
of met Allianz. Wij helpen u graag verder.
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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