Meer informatie?

AGA12*03 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen en zet- en drukfouten. Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Had op het
la atst e m om ent
boekt,
ee n wee ke ndje weg ge .
rra ss en
om mijn vrie nd te ve
n
Mijn advies? M et ee
ri ng
Even-Op-R eis Verze ke en
tspa nn
ga je voorbe re id en on
op re is.

Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar
en hulpverlener ter wereld. Of je nu gaat backpacken in
Australië, drie weken met je gezin naar Frankrijk gaat of
een zakenreis maakt: wij bieden een geschikte reis- en
annuleringsverzekering. Mogelijkheden volop. Meer
weten? Vraag om informatie bij je verzekeringsadviseur.
Of kijk op www.allianz-assistance.nl.

En dan nog even dit:
We doen nog meer. Zoals de Pechhulp Verzekering.
Het hele jaar verzekerd van de beste hulp bij pech
onderweg? Dat kan al vanaf € 30,50 per jaar. Geldig
tijdens de vakanties, maar óók daarbuiten.
Meer info op: www.allianz-assistance.nl/pechhulp.

How can we help?
Allianz Global Assistance
Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 561 87 11 • Fax: +31 (0)20 668 40 91
info@allianz-assistance.nl • www.allianz-assistance.nl
Uw verzekeringsadviseur

Allianz Global Assistance

Even-Op-Reis
Verzekering

Even-Op-Reis Verzekering

Er kan altijd iets vervelends gebeuren.
Dat is nooit leuk. En al helemaal niet op
vakantie. Want daar sta je dan, in een
vreemd land. Met andere gewoontes, een
andere taal. Wat doe je dan? Waar moet
je heen? Ineens is die mooie stad niet zo
opwindend meer. En ben je vooral heel
ver van huis. Gelukkig is er Allianz Global
Assistance, de grootste reisverzekeraar en
hulpverlener ter wereld. Altijd bereikbaar,
dag én nacht. Je wordt direct geholpen.
Gewoon in het Nederlands. Zodat je niet
naar woorden hoeft te zoeken. Dat is wel zo
prettig. Zeker dán.
Dit betekent Allianz Global Assistance:
•
•
•
•

24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
Eigen alarmcentrales in 29 landen wereldwijd
Professionele hulpverleners die helpen in de N
 ederlandse taal
Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter
plaatse
• Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies, d
 iefstal of
beschadiging van je bagage
Uitstekende hulp en dekking met de Even-Op-Reis V
 erzekering.
Altijd, waar je ook bent. Je kunt op ons v ertrouwen. Allianz
Global Assistance.

Makkelijk
Reizigers die een dagtrip, weekendje weg of een andere korte
reis boeken, gaan vaak op reis zonder reis- en/of annulerings
verzekering. Speciaal voor deze reizigers biedt Allianz Global
Assistance de Even-Op-Reis Verzekering aan. Dit is een complete
reisverzekering inclusief annuleringsdekking. Ideaal voor
dagtrips en korte reizen in de Benelux of Duitsland met een
maximale duur van 72 uur.

Dekkingsoverzicht
Rubriek I: Annulering

Annulering van de reis, maximaal

€ 250,-

Rubriek II: S.O.S.-kosten (hulpverlening in nood) o.a.:
Extra reis- en verblijfkosten ten gevolge van ziekte, ongeval
of overlijden

Reiskosten: kostende
prijs
Verblijfkosten:
max. € 50,- p.p.p.d.

Kosten van repatriëring per ambulancevliegtuig

Kostende prijs

Vervoerskosten in geval van overlijden

Kostende prijs

Telecommunicatiekosten p.p. per verzekerde periode

€ 50,-

Eigen risico

geen

Rubriek III: Reisbagage

Dit houdt de Even-Op-Reis Verzekering in:
• De ideale reisverzekering voor dagtrips en korte reizen
met bus, trein en eigen vervoer
• Complete dekking tegen aantrekkelijke premie, al vanaf
€ 1,65 p.p.
• Eén vaste premie voor reizen tot maximaal 72 uur
• S.O.S.-kosten inclusief Annuleringsdekking
(waaronder repatriëring en extra reis- en verblijfskosten)
zijn inbegrepen
• Schade aan en diefstal van je bagage zijn gedekt
• Medische kosten zijn meeverzekerd
• Geen eigen risico bij medische kosten, S.O.S.-kosten
en annulering

Afsluiten?
De Even-Op-Reis Verzekering van Allianz Global Assistance
wordt exclusief verkocht en aangeboden door Allianz Global
Assistance-partners die bustochten of dagtrips aanbieden,
zoals VVV’s, busmaatschappijen en aanbieders van weekendjes
weg. De verzekering is alleen af te sluiten voor reizen met een
maximale duur van 72 uur.

Verzekerd bedrag

€ 1.250,-

Foto-, film-, video/dvd-, telecommunicatie- en computer
apparatuur

€ 250,-

Contactlenzen/brillen

€ 250,-

Reisdocumenten

Kostende prijs

Eigen risico

€ 25,-

Rubriek IV: Medische kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland

€ 10.000,-

Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland

€ 1.000,-

Nabehandelingskosten

€ 500,-

Tandartskosten in het buitenland:
- t.g.v. een ongeval
- bij overige spoedeisende hulp

€ 250,€ 125,-

Eigen risico

geen

Premieoverzicht
Reissom p.p.

t/m € 50,-

t/m € 100,-

t/m € 150,-

t/m € 250,-

Premie p.p.

€ 1,65

€ 3,00

€ 3,85

€ 5,50

• Premie is inclusief assurantiebelasting
• Kosten per verzekeringsbewijs: geen

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden en verzekerde bedragen
van de Even-Op-Reis Verzekering op www.allianz-assistance.nl.
Of vraag erom bij je verzekeringsadviseur.

