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Uw makelaar in verzekeringen: 11
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• Betaling van uw terugreis naar België.
• Als uw woning onbewoonbaar is: organisatie 

hotelverblijf, betaling van een deel van uw 
hotelkosten, de verhuis van meubels en de 
bewaking van uw woning.

Bij zware schade aan 
uw woning

Bescherm uw gezin 
en uw wagen in 
binnen- en buitenland

Car Plan  
Assistance +
Gemoedsrust voor u en 
uw gezin, overal ter wereld

Voor de diensten en waarborgen vermeld in deze folder doet 
Allianz een beroep op Allianz Global Assistance, nr. 1 wereldwijd in 
reis- en bijstandverzekeringen. Ervaren, meertalig personeel en 
een uitgebreide technische en medische infrastructuur staan borg 
voor een permanente hulpverlening, 24 uur op 24, 365 dagen per 
jaar.



Subject line Lorem Ipsum

Een mens kan helaas niet altijd 
geluk hebben. Zowel in binnen- 
als buitenland heeft een klein 
voorval vaak erg vervelende 
gevolgen. 

Stel: uw wagen valt in panne op 
een godverlaten weg. Of zoonlief 
heeft een zwaar ski-ongeval. 
Vertrouwt u dan graag op toevallige 
omstaanders? Op zo'n momenten 
is gemoedsrust goud waard.

Speel op zeker

Waarop kunnen u en uw gezin 
rekenen?

Bij ziekte of ongeval in het buitenland 
• Vervoer naar het ziekenhuis en indien nodig 

repatriëring.
• Telefonisch contact met een arts in België om uw 

gezondheidstoestand te bespreken en de nodige 
maatregelen te overleggen.

• Betaling van al uw medische kosten tot 50.000 euro.
• Vervoer en overnachting van een familielid in geval 

van een ziekenhuisopname van een minderjarige 
of alleenreizende.

• Opsporingskosten tijdens skiverblijf.

Bij pech of een ongeval met uw voertuig in Europa
In België
• Pechverhelping ter plaatse, slepen en vervoer van 

inzittenden en bagage (zelfs bij u thuis).
• Een vervangingsvoertuig voor 7 dagen of 30 dagen 

bij diefstal.

In andere Europese landen 
• Pechverhelping ter plaatse, slepen en vervoer van  

inzittenden en bagage.
• Repatriëring, overnachting of vervangwagen tijdens 

herstellingen.
• Juridische bijstand bij verkeersongeval.

Een betaalbare 
verzekering van 
onschatbare 
waarde


