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Premieoverzicht verzekeringen Allianz Global Assistance

Annuleringsverzekering Dubbel Zeker
Annulering Dubbel Zeker

7,87% op de totale
reissom

+ €5,45 poliskosten

€2,58 per persoon
per dag
€3,53 per persoon
per dag

+ €4,55 poliskosten

€4,53 per persoon
per dag

+ €4,53 poliskosten

Kortlopende reisverzekering pakket combinatie C
Europa*
Wereld, exclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada
Wereld, exclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada

+ €4,53 poliskosten

*Europa = alle Europese landen alsmede Azoren, de Canarische eilanden Meidera,
en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee

Uitbreiding wintersport en bij (bijzondere) wintersporten
Uitbreiding wintersport en bij (bijzondere) wintersporten

€1,11 per persoon per dag

Verzekering sneeuwscooter
Verzekering sneeuwscooter

€12,10 per sneeuwscooter per dag
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Annuleringsverzekering Dubbel Zeker
Hieronder vind je in het dekkingsoverzicht de belangrijkste dekkingen van de annuleringsverzekering.
Meer informatie over de volledige dekking vind je op onze pagina Verzekeringen Allianz.
Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of medeverzekerde

JA

Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een familielid in de eerste,
tweede of derde graad*
Huurwoning toegewezen. Als je onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt waarvan de huur

JA
JA

ingaat óf tijdens de reis óf in de periode van 30 dagen vóór aanvang van de reis.

Onvrijwillige werkloosheid bij contract voor onbepaalde tijd. Als je onvrijwillig werkloos bent

JA

geworden na een dienstverband voor onbepaalde tijd. Je kunt een ontslagvergunning, afgegeven in
verband met bedrijfseconomische redenen, overleggen.

Beëindiging relatie. Je moet dit wel kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door de echtscheidingspapieren,

JA

ontbinding van het geregistreerd partnerschap, of een uitschrijving uit het basisregister van de
gemeente waaruit blijkt dat jullie niet meer op hetzelfde adres wonen.

Vergoeding op basis van niet-genoten vakantiedagen. Hierbij krijg je bij het afbreken van de reis

JA

ook de niet genoten vakantiedagen vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen
geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan.

Vergoeding bij vertreksvertraging.**

JA

Afbreken van de reis: vergoeding op basis van volledige reissom. Hierbij krijg je bij het afbreken

Vergoeding:
volledige
reissom

van de reis ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen
geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan.

*
Familieleden 1e graad:
Partner, (schoon)ouders, kinderen en partners van je kinderen.
Familieleden 2e graad:
Kleinkinderen, grootouders, broers, zwagers en (schoon)zussen.
Familieleden 3e graad:
Ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen.

**
Bij vertraging van het openbaar vervoer (boot, bus, trein of vliegtuig) op de heenreis vanuit Nederland heb je recht op een vergoeding.
Vertraging:
•
8-20 uur : 1 dag vergoeding
•
20-32 uur : 2 dagen vergoeding
•
32 uur vertraging of meer : 3 dagen vergoeding
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Kortlopende reisverzekering pakket combinatie C
Hieronder vind je in het dekkingsoverzicht de belangrijkste dekkingen van de kortlopende
reisverzekering. Meer informatie over de gehele dekking vind je op onze pagina Verzekeringen
Allianz.

SOS hulpverlening
Hulp en ondersteuning bij ziekte, ongeval en overlijden
Reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval en overlijden

Reiskosten bij overlijden/ levensgevaar familie
Repatriëring (o.a. ambulance vlucht)
Huurkosten vervangend Vervoer per dag
Huurkosten vervangend vervoer max. per verzekeringsbewijs
Telecommunicatiekosten per verzekeringsbewijs

Kostprijs
Reiskosten: kostprijs
Verblijfskosten: max.
€75,- p.p. per dag
Kostprijs
Kostprijs
€150,€1.500,€175,-

Reisongevallen
Bij overlijden
Bij algemene invaliditeit

Max. €25.000,Max. €75.000,-

Reisbagage
Reisbagage totaal
Foto-, film-, video- en computerapparatuur
Telecommunicatieapparatuur (o.a. mobiele telefoon)
Contactlenzen en brillen
Reisdocumenten (o.a. paspoort, rijbewijs, tickets)
Eigen risico per persoon per gebeurtenis

€5.000,€3.000,€250,€250,Kostprijs
GEEN

Extra dekking
Vervangende kleding en/of toiletartikelen
Schade logiesverblijven

€500,€500,-

Medische kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland
Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland
Nabehandelingskosten in Nederland
Eigen risico per persoon per verzekeringsbewijs

Kostprijs
€500,€1.000,GEEN
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