
How can we help?

Aanvraagformulier Incoming Student/Au Pair Insurance

Periode   Europa   Wereld code

  1 maand * € 110,00 € 150,00 ISAP

  2 maanden * € 110,00 € 150,00 ISAP

  3 maanden € 110,00 € 150,00 ISAP

  4 maanden € 137,50 € 184,00 ISAP

  5 maanden € 165,00 € 218,00 ISAP

  6 maanden € 192,50 € 252,00 ISAP

  7 maanden € 220,00 € 286,00 ISAP

  8 maanden € 247,50 € 320,00 ISAP

  9 maanden € 275,00 € 354,00 ISAP

  10 maanden € 302,50 € 388,00 ISAP

Periode   Europa   Wereld code

  11 maanden € 330,00 € 422,00 ISAP

  12 maanden € 357,50 € 456,00 ISAP

  13 maanden € 402,50 € 512,75 ISAP

  14 maanden € 447,50 € 569,50 ISAP

  15 maanden € 492,50 € 626,25 ISAP

  16 maanden € 537,50 € 683,00 ISAP

  17 maanden € 582,50 € 739,75 ISAP

  18 maanden € 627,50 € 796,50 ISAP

  Toeslag bijzondere (winter)sport: 10% BS

Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50

Relatienummer in te vullen door tussenpersoon : 

Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst met de Maatschappij aangaat. Indien verzekerde een Au Pair betreft, is de vertegenwoordiger 
van het gastgezin de verzekeringnemer.

Naam en voorletters:   man     vrouw

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode:       Woonplaats:

Telefoon:       IBAN:

E-mail

Verzekerde
Verzekerde is de op het verzekeringsbewijs vermelde persoon, die als student/stagiair/Au Pair tijdelijk in Nederland verblijft.

Naam en voorletters:   man     vrouw

Geboortedatum: 

Land van herkomst:       Paspoortnummer: 

Verblijfadres in Nederland:       

Postcode:       Woonplaats:

Reden verblijf in Nederland:   Au Pair    Studie       Anders, namelijk:

Ingangsdatum* (onder voorbehoud van acceptatie door Allianz Global Assistance):  (dag, maand, jaar)
*De verzekering is alleen geldig indien deze voor de gehele reisduur (heenreis, verblijf en terugreis) is afgesloten. 

Gewenste verzekeringsduur/verzekeringsgebied/premies

* De minimumpremie is gelijk aan de premie die hoort bij een verblijfsduur van 3 maanden of korter.

Verklaring
Heeft u nog iets mede 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:  
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