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Relatienummer in te vullen door tussenpersoon: 

Naam hoofdverzekerde: 

Polisnummer:

Uitsluitend bovenstaande informatie invullen indien u al een Doorlopende Reisverzekering van Allianz Global Assistance heeft en deze wilt uitbreiden. 

Te verzekeren personen:

Nr. 1 Hoofdverzekerde Naam en voorletters:  man/vrouw

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode/woonplaats:

 Telefoon:       Bankrekeningnummer:

 E-mail: 

Nr. 2  Inwonende partner Naam en voorletters: man/vrouw

 Geboortedatum:

Ongehuwde inwonende kinderen tot 27 jaar

Nr. 3  Naam en voorletters:  man/vrouw

 Geboortedatum: 

Nr. 4  Naam en voorletters: man/vrouw

 Geboortedatum: 

Nr. 5 Naam en voorletters:  man/vrouw

 Geboortedatum:

Algemene dekkingen:  S.O.S. hulpverlening      Budget Comfort Premium
  Ongevallen     Bagage   
  Rechtsbijstand     Medische kosten    
        (Bij keuze voor beide dekkingen, moeten de gekozen varianten gelijk zijn)

 
Aanvullende dekkingen:    Werelddekking  S.O.S. autohulp   Uitgebreide sportuitrusting (alleen i.c.m. Bagage dekking) 
   Wintersport  Uitbreiding 180 dagen  Geld (alleen i.c.m. Bagage dekking)
       Ongevallen bijzondere sporten (alleen i.c.m. Ongevallen en Wintersport) 

Op basis van de gekozen variant en dekkingen zal Allianz Global Assistance ervoor zorgen dat de bijbehorende Assistant Services op de polis komen te staan. Indien Jongerenkorting van toepassing is, zal deze 
 automatisch op de polis komen te staan.

Module Doorlopende Annuleringsverzekering:
 Ik wens mijn Doorlopende Reisverzekering uit te breiden met:

  Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering    Doorlopende Annuleringsverzekering
  Verhogen verzekerd bedrag tot € 3.000,- p.p. per reis    Dekking Samengestelde reis
  Zaakwaarnemer

  Naam en voorletters:  man/vrouw

  Geboortedatum:

  Beroep zaakwaarnemer:        Plaats:

 Ik wens de module Doorlopende Annuleringsverzekering zonder de Doorlopende Reisverzekering af te sluiten
  Verhogen verzekerd bedrag tot € 3.000,- p.p. per reis
  Dekking Samengestelde reis
  Zaakwaarnemer

  Naam en voorletters:  man/vrouw

  Geboortedatum:

  Beroep zaakwaarnemer:        Plaats:

 (De losse module Doorlopende Annuleringsverzekering wordt niet in de Dubbel-Zeker variant aangeboden)
  
Is er al een reis geboekt?      Nee    Ja     Boekingsdatum:      Vertrekdatum:

Ingangsdatum:                                 (geldigheidsduur: 12 maanden doorlopend, onder voorbehoud van acceptatie door Allianz Global Assistance)
    Bij keuze voor Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering is de ingangsdatum de boekingsdatum van de reis.

Verklaring
Heeft u nog iets mee te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag door Allianz Global Assistance van belang zou kunnen zijn?

  nee      ja, graag toelichten:

Ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Omstandigheden die voor Allianz Global Assistance van belang kunnen zijn, zoals
bijvoorbeeld een opzegging van een verzekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf tijdens
de laatste acht jaar, zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld.
  Plaats:            Handtekening:                 Datum:  

Aanvraagformulier Doorlopende Reis- en/of Annuleringsverzekering
(niet geldig voor zakenreizen)

How can we help?

Aanvraagformulier 
Doorlopende Reis- en/of Annuleringsverzekering
(niet geldig voor zakenreizen)

Verklaring


