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Zorgeloos wonen bepaalt u zelf.
Wonen is een heel persoonlijke aangelegenheid. U woont in het
huis van uw keuze. Met een inrichting die aan uw wensen voldoet.
Op welke wijze u ook leeft, u wilt uw bezit beschermen.
Met het Verzekerd Wonen Pakket van Allianz Nederland heeft u
de vrijheid uw eigen verzekeringspakket samen te stellen. Geheel
naar uw situatie en uw behoeften.
Uw privéverzekeringen overzichtelijk geregeld onder één dak.
Zonder veel omkijken. Ook dat draagt bij tot uw woongenot.

Het verzekeringspakket voor
zorgeloos wonen
Uw eigen Verzekerd Wonen Pakket

Gratis gespreide premiebetaling

Uw individuele verzekeringspakket kunt u
samenstellen uit acht verzekeringen:
1. Woonhuis
2. Glas
3. Inboedel
4. Kostbaarheden
5. Aansprakelijkheid
6. Gezinsongevallen
7. Rechtsbijstand
8. Doorlopende reis

U kunt de premie betalen in de termijn die
u wilt: per jaar, halfjaar, kwartaal of maand
(maandbetaling is alleen mogelijk met automatische afschrijving). Wat u ook kiest, u
betaalt geen toeslag voor gespreide betaling.

De verzekeringen zijn ook los te sluiten, met
uitzondering van de Kostbaarhedenverzekering die alleen in combinatie met de
Inboedelverzekering kan worden gesloten.
De premies en voorwaarden van ‘losse’ verzekeringen zijn identiek aan de dekkingen
in het Verzekerd Wonen Pakket. Vanaf twee
verzekeringen is er sprake van een pakket.

Zekerheid bij schade
Zorgeloos wonen betekent ook dat als er
eens een ongelukje gebeurt, de schade snel
en goed wordt geregeld. Niet alleen de reparatie, maar ook de vergoeding.

Advies van uw verzekeringsadviseur
Op de volgende pagina’s van deze brochure vindt u nadere informatie over eerder
genoemde verzekeringen. Samen met uw
verzekeringsadviseur kunt u het beste uw
persoonlijke verzekeringspakket bepalen.
Zowel de voor u gewenste dekkingen als de
verzekerde bedragen.

Gemak
Met het Verzekerd Wonen Pakket van
Allianz Nederland kunt u in één keer de
belangrijkste in-en-om-het-huis-verzekeringen regelen. Het invullen van één aanvraag
volstaat daarvoor. Uw verzekeringen staan
overzichtelijk op één polis. Met naar keuze
een contractduur van 1 of 5 jaar.
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24-uurs noodhulp- en reparatieservice.
In geval van een gedekte schade kunt u
zich wenden tot onze 24-uurs service:
voor inlichtingen, voor bemiddeling voor
reparatie en vervanging, en voor het
verrichten van noodreparaties aan het
woonhuis.

1. Woonhuis
Zeer ruime dekking
Voor een eigen huis is alleen de beste verzekering goed genoeg. Met de Woonhuisverzekering van het Verzekerd Wonen Pakket
is uw woonhuis verzekerd tegen vrijwel alle
gevolgen van brand, water, blikseminslag,
storm, inbraak en dergelijke. U heeft de
keuze uit twee dekkingsvarianten:
- Plus
Deze extra uitgebreide dekking dekt o.a. de
schade-oorzaken zoals hierboven beschreven.
- Optimaal
De meest uitgebreide dekking: u bent dan
ook verzekerd tegen bijna alle plotselinge
gebeurtenissen die van buiten op uw woonhuis inwerken.

Extra voordelen Woonhuisverzekering
Dankzij de Woonhuisverzekering hoeft u
zich geen zorgen te maken dat schade aan
uw huis tot hoge, onvoorziene kosten leidt.
Onder de dekking vallen – tot 10% van de
verzekerde som – onder andere:
- Hotel- en/of pensionkosten
Wanneer uw huis door een gedekte gebeurtenis tijdelijk onbewoonbaar is, dan vergoeden wij de hotel- en/of pensionkosten.
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- Herstelkosten aan uw tuin
Is niet alleen uw huis, maar ook uw
tuin beschadigd door brand, dan hoeft
u de tuinman niet zelf te betalen. De
Woonhuisverzekering dekt de kosten van
herstel.
- Kosten van noodreparaties
Om verdere schade als gevolg van een
gedekte gebeurtenis aan het woonhuis te
voorkomen vergoedt Allianz Nederland de
kosten van noodreparaties door een erkend
installateur of herstelbedrijf.

Herbouwwaarde gegarandeerd
De verzekering gaat uit van de herbouwwaarde van uw woonhuis (dat is
niet de verkoopwaarde). Wanneer u de
herbouwwaarde vaststelt met de handige Herbouwwaardemeter, heeft u de
garantie tegen onderverzekering. Uw
voordeel: als bij een volledige schade de
waarde van uw woonhuis hoger uitvalt
dan het verzekerd bedrag, dan keert onze
Woonhuisverzekering toch het hogere schadebedrag uit.
Het verzekerd bedrag (herbouwwaarde) is
geïndexeerd, waardoor deze de jaarlijkse
ontwikkeling van de bouwkosten volgt.

2. Glas
Voor huiseigenaren én huurders
De Glasverzekering is van belang voor
huiseigenaren. Maar het afsluiten van een
Glasverzekering is vaak ook verstandig voor
huurders. Zo kan het zijn dat u als huurder
zelf het glas moet verzekeren. Misschien
bent u lid van een vereniging van eigenaren.
Ook dan is het goed na te gaan of u als lid
zelf voor de verzekering moet zorgen. Zo
voorkomt u dat u bij schade voor nare verrassingen komt te staan. Het voornaamste is
dat u verzekerd bent, want glasschade kan
hoog oplopen. De Glasverzekering is gemakkelijk bij te sluiten op uw Verzekerd Wonen
Pakket.

Geen zorgen bij ruitbreuk
De Glasverzekering biedt dekking tegen
schade door breuk van het lichtdoorlatende
of tot afsluiting dienende glas in de ramen
van uw woonhuis. Ook de eventueel aanwezige kunststof in dakramen en lichtkoepels
is gedekt.

Wij maken het u makkelijk
Voor deze complete Glasverzekering hoeft
u niet met de duimstok het huis rond. Het
aantal kamers in uw woonhuis bepaalt de
premie. Het aantal ramen per kamer maakt
dus niet uit. Gemakkelijker kan het niet.
En heeft u een serre? Dan telt die als één
kamer, hoeveel glas er ook in zit. De keuken,
gang, badkamer en het toilet hoeft u niet als
kamers mee te tellen; het glas daar is gratis
meeverzekerd.
Wat u wel apart dient op te geven zijn: ruiten
groter dan 6 m2, glas in overkappingen, in
windschermen, in balkon- of terreinafscheidingen, in trappenhuizen en in portieken.
Daarvoor gelden namelijk aparte tarieven.
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Allianz Nederland biedt u een inboedelverzekering aan waarbij uw bezit is
verzekerd tot € 100.000 tegen een aantrekkelijk tarief. Vraag uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.

3. Inboedel

Keuze van dekking
U kunt kiezen uit twee dekkingsvormen:
- Plus. Voorbeelden van deze extra uitgebreide dekking hebben wij hiervoor reeds
gegeven.
- Optimaal. Ook wel genoemd de ‘meest uitgebreide dekking’. Simpel gezegd zijn uw
bezittingen dan tegen bijna alle onheilen
gedekt.

Ruime dekking
Meestal denkt u bij een inboedelverzekering
aan schade door brand en diefstal, maar
onder de Inboedelverzekering valt veel méér.
Zo zijn uw bezittingen ook verzekerd tegen
schade door inbraak, storm, ontploffing,
blikseminslag, vandalisme, rook en roet,
waterschade, en dergelijke. Zelfs de inhoud
van uw koelkast is gedekt tegen stroomuitval.
Het diefstalrisico is bij lijfsieraden, audiovisuele- en computerapparatuur, verzamelingen, antiek en schilderijen standaard al
ruim verzekerd tot bedragen, variërend van
€ 5.000,- tot € 25.000,-.

Bescherming tegen onderverzekering

Hebben uw bezittingen
een hogere waarde, dan
kunt u de dekking tegen
diefstal uitbreiden tegen

Bent u in het bezit van uitzonderlijk kostbare goederen of goederen waaraan u speciale
waarde hecht? Dan is het raadzaam de extra
zekerheid van de Kostbaarhedenverzekering
erbij te nemen. Deze verzekert uw kostbaarheden wereldwijd tegen een nóg uitgebreidere dekking. Verderop in deze brochure
kunt u daar meer over lezen.

een meerpremie.

Bij indexering stijgt het
verzekerde bedrag mee

Premiekorting bij preventie

met de landelijke waarde-

Is uw woning voorzien van inbraakpreventieve maatregelen, zoals goed hang- en sluitwerk? Dan krijgt u van Allianz Nederland
15% korting op uw inboedelpremie. Het
enige dat u hoeft te doen is een kopie van
het beveiligingscertificaat BORG of het
certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen
toesturen.

ontwikkeling.
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Het komt nog steeds voor dat mensen pas
bij een schade erachter komen dat hun
inboedel tegen een te laag bedrag verzekerd
is. Dat is jammer omdat in dat geval niet
100% van de schade wordt vergoed, bij zowel
een volledige als een gedeeltelijke schade.
Allianz Nederland kent verschillende mogelijkheden waardoor u beschermt bent tegen
onderverzekering. Vraag uw verzekeringsadviseur naar de verschillende vormen.
Overigens kost de bescherming tegen onderverzekering u niets extra.
De Inboedelverzekering is geïndexeerd.

4. Kostbaarheden
Uitgebreider dan inboedeldekking
alleen
Heeft u zeer kostbare bezittingen dan is
het verstandig deze apart te verzekeren op
de Kostbaarhedenverzekering. U kunt dan
denken aan uw lijfsieraden, audiovisuele
apparatuur, muziekinstrumenten, schilderijen en antiek. U hoeft deze bezittingen dan
niet op te nemen in de Inboedelverzekering.
U betaalt daarom niet tweemaal premie.
Maar de Kostbaarhedenverzekering biedt
meer:
- De dekking is veel ruimer. Praktisch alle
plotselinge van buiten komende onheilen
worden namelijk vergoed, dus ook de
gevolgen van diefstal, beschadiging en vermissing.
- Uw kostbare zaken zijn zowel binnen als
buiten uw eigen woning verzekerd.
- Wereldwijde dekking.
Heeft u andere waardevolle bezittingen dan
hierboven genoemd? Raadpleeg dan uw
verzekeringsadviseur.

Dit houdt in dat u verzekerd bent tijdens het
helpen van vrienden en bekenden, bijvoorbeeld bij het klussen.

Eenpersoons- of gezinsdekking
U stemt de verzekering af op uw persoonlijke omstandigheden. Afhankelijk van uw
situatie sluit u een eenpersoons- of een
gezinsdekking. Daarna kiest u de hoogte van
de dekking: een verzekerd bedrag van
€ 500.000,-, € 1.000.000,- of € 1.250.000,- per
gebeurtenis. Eenvoudig dus.
Wijzigt uw (gezins)situatie, dan dient u dat
uiteraard wel even door te geven.

Extra voordeel voor gezinnen
Bij een gezinsverzekering vallen uiteraard
alle gezinsleden onder de dekking: inwonende kinderen, inwonende (schoon)ouders,
uitwonende studerende kinderen en
logé(e)s. Maar ook toekomstige (pleeg-)
kinderen zijn straks automatisch meeverzekerd. Dat is gemakkelijk; u hoeft
gezinsuitbreiding niet door te geven.
Heeft u een hond, kat of ander klein huisdier,
dan is ook deze verzekerd.

Heeft u een hond, kat of
ander klein huisdier, dan
is ook deze verzekerd.

5. Aansprakelijkheid
U kunt niet zonder
Een verzekering tegen privé-aansprakelijkheid is niet wettelijk verplicht. Toch is zo’n
verzekering geen overbodige luxe. Want de
wetgeving hierover is zo uitgebreid, dat de
noodzaak van deze verzekering aan verplichting grenst. De verzekeringspraktijk
bewijst dit keer op keer.

De dekking
Voor het geval u schade of letsel toebrengt
aan (de bezittingen van) een ander, kunt u
tot een flinke schadeclaim verplicht worden.
Bijvoorbeeld wanneer uw kind op straat
voetbalt en de ruit van de buren aan diggelen schiet. In dat geval biedt uw Aansprakelijkheidsverzekering dekking. De verzekering
is over de hele wereld van kracht.
Ook de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een ‘vriendendienst’ is gedekt,
en wel tot € 11.500,- per gebeurtenis.
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6. Gezinsongevallen
Uitkering bij invaliditeit
De gevolgen van een ongeval kunnen hard
aankomen. Emotioneel, maar zeker ook
financieel. Denkt u maar eens aan de kosten
van revalidatie of aanpassing van de woning.
Met de Gezinsongevallenverzekering van
Allianz Nederland zijn u en uw gezinsleden
na een ongeval verzekerd van:
- een uitkering bij overlijden;
- een uitkering bij blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit;
- een uitkering per dag bij ziekenhuisopname van de echtgenote;
- een uitkering van kosten van tandheelkundige behandeling van kinderen.

Voor alleenstaanden en gezinnen
De Gezinsongevallenverzekering kunt u sluiten voor uzelf of voor uw gezin met of zonder kinderen. Indien de kinderen (tot 21 jaar
oud) zijn meeverzekerd dan heeft u geen
schoolongevallenverzekering meer nodig.
Alle gezinsleden zijn dan het hele jaar door
verzekerd; 24 uur per dag, dus ook buiten
schooltijd en in vakanties.

Indien de kinderen (tot 21 jaar oud) zijn
meeverzekerd dan heeft u geen schoolongevallenverzekering meer nodig.

Keuze uit drie combinaties
Voor uw Gezinsongevallenverzekering heeft
u de keuze uit drie combinaties:

Combinatie:

I

II

III

Overlijden

man
vrouw
kind

€ 2.500,€ 2.500,€ 2.500,-

man
vrouw
kind

€ 5.000,€ 5.000,€ 2.500,-

man
vrouw
kind

€ 7.500,€ 7.500,€ 2.500,-

Blijvende invaliditeit

man
vrouw
kind

€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,-

man
vrouw
kind

€ 20.000,€ 20.000,€ 20.000,-

man
vrouw
kind

€ 30.000,€ 30.000,€ 30.000,-

Bij algehele blijvende
invaliditeit keren wij het
volledige verzekerde
bedrag uit.

Daguitkering
ziekenhuis

Bij gedeeltelijke invalidi-

vrouw

€ 12,50

vrouw

€ 15,-

vrouw

€ 17,50

teit een evenredig deel.
Voor kinderen geldt bij

Tandheelkunde
kind(eren)

inavaliditeit een cumu-

€ 1.250,- per geval

€ 1.250,- per geval

€ 1.250,- per geval

latieve uitkering die kan
oplopen tot 225%.
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7. Rechtsbijstand
De noodzaak van juridische bijstand
U realiseert het misschien niet, maar iedere
dag kunt u betrokken raken in een conflict.
Bijvoorbeeld wanneer uw werkgever uw
ontslag aanvraagt, wanneer uw buurman
zonder overleg de schutting verplaatst,
wanneer u van uw garage een erg hoge
reparatienota ontvangt, of wanneer u na een
verkeersongeval een discussie krijgt over de
schuldvraag. Om in deze juridische kwesties
zelf de advocaatkosten te betalen, is voor
particulieren bijna niet meer op te brengen.
Sluit daarom de Rechtsbijstandverzekering
van Allianz Nederland. U bent dan gegarandeerd van de beste juridische hulp in tal van
rechtsconflicten: bij het kopen van goederen
of diensten, op het werk, rond uw woning en
uw (motor-)voertuig.

- uitbreiding van dekking tot de Europese
Unie voor contractuele-, arbeids-, en sociaalverzekeringsrechtelijke geschillen;
- de eigen bijdrage bij advocaatkosten komt
te vervallen.

Hulp van onafhankelijke deskundigen
Om u optimale bijstand te verlenen
werkt Allianz Nederland samen met DAS
Rechtsbijstand te Amsterdam. Hierdoor
krijgt u onafhankelijke juridische bijstand
van professionele deskundigen.

De Rechtsbijstandverzekering biedt een uitgebreide dekking:
- direct juridisch advies
- altijd deskundige hulp bij conflicten met
onder andere dienstverleners, werkgevers, leveranciers en overheidsinstanties.
Inclusief hulp bij geschillen over uw eigen
woonhuis en indien meeverzekerd uw
privé (motor)voertuig
- dekking in heel Europa en de landen rond
de Middellandse Zee
- uw partner, kinderen, uitwonende studerende kinderen en meereizende vakantiepassagiers zijn meeverzekerd.

Extra zekerheid met het Pluspakket
De uitgebreide dekking van de Rechtsbijstandverzekering kunt u nog completer maken
door het meeverzekeren van het Pluspakket.
Het Pluspakket biedt vele extra’s zoals:
- rechtsbijstand bij geschillen over vermogensbeheer: het adviseren over en het
beheren, beleggen, kopen en/of verkopen
van effecten;
- een unieke dekking voor beroepsprocedures tegen de fiscus;
- uitbreiding tot werelddekking voor verkeerszaken, verhaalszaken en geschillen
over vervoersovereenkomsten;

De Rechtsbijstandverzekering garandeert u van de
beste juridische hulp in tal van rechtsconflicten, onder
andere bij het kopen van goederen of diensten.
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8. Doorlopende reis

- Kosten van geneeskundige- en
tandheelkundige behandeling

Wel zo makkelijk

Deze verzekering is alleen mogelijk als
aanvulling op uw ziektekostenverzekering
en vergoedt de kosten van geneeskundige
behandeling door een ziekte of ongeval. In
Nederland tot € 1.250,- en in het buitenland
tegen de kostprijs. Tevens worden tot € 250,vergoed de tijdens de reis gemaakte kosten
van tandheelkundige behandelingen die
niet konden wachten tot thuiskomst en de
tandheelkundige behandelingen als gevolg
van een ongeval.

Nog altijd gaan een miljoen Nederlanders
onverzekerd op vakantie naar het buitenland. Lang niet altijd denken wij erover na
om voor iedere trip een reisverzekering te
regelen. Dat hoeft ook niet want er is een
makkelijker manier. Met onze Doorlopende
reisverzekering bent u namelijk het hele jaar
door goed verzekerd tegen o.a. medische
kosten, verlies van bagage en de extra kosten
van vervangend vervoer.
Bovendien is een doorlopende verzekering vaak voordeliger dan het iedere keer
opnieuw sluiten van een reisverzekering.
De verzekering biedt een werelddekking en
is geldig tijdens vakanties naar, van en in
het buitenland. De verzekering biedt tevens
dekking tijdens geboekte reizen binnen
Nederland. Niet voor niets geniet deze verzekering steeds meer populariteit: van alle
reisverzekeringen die tegenwoordig worden
gesloten, bestaat tweederde uit doorlopende
reisverzekeringen. Ook iets voor u!

Basisdekking met uitbreidingen
In het aanvraagformulier vindt u een uitgebreid overzicht van de
verzekerde bedragen.

De Doorlopende reisverzekering bestaat uit
een Basisdekking voor verzekering van bagage, vergoeding van de extra kosten van vervangend vervoer en voor de vergoeding van
buitengewone kosten (kosten bij uitvallen
door ziekte of ongeval, bij terugkeer wegens
overlijden van familie, bij repatriëring, telefoonkosten, en dergelijke).
De hulpverlening is in handen van
TravelCare. Deze organisatie is 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar.
De Basisdekking kan naar keuze worden uitgebreid met de onderstaande rubrieken:

- Ongevallen
Deze rubriek biedt een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van
een ongeval. De hoogte van de uitkering is
afhankelijk van de leeftijd en de mate van
invaliditeit, en bedraagt bij overlijden maximaal € 25.000,- en bij invaliditeit maximaal
€ 62.500,-.
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- Annulering
Met deze rubriek ontvangt u de reissom
geheel of gedeeltelijk terug, wanneer door
een niet voorziene, gedekte gebeurtenis uw
reis niet door kan gaan of vroegtijdig moet
worden onderbroken.
Deze rubriek dient binnen twee weken na
het boeken van de reis gesloten te worden
en biedt dekking tot € 1.250,- per reis per
persoon met een maximum van € 5.000,- per
polis per reis.

- AutomobilistenHulpVerzekering
Deze verzekering geeft u recht op hulp bij
uitval van het motorrijtuig door een mechanisch defect of bij schade door brand, een
ongeval of een ander van buitenkomend
onheil. Bovendien wordt hulp geboden wanneer de bestuurder uitvalt door bijvoorbeeld
een ernstige ziekte of ongeval. Indien nodig
zet TravelCare een vervangende chauffeur
in voor de terugreis. Deze verzekering is
bestemd voor personenauto’s en motoren
niet ouder dan acht jaar. De dekking geldt in
Europa en de landen aan de Middellandse
Zee met uitzondering van Nederland, Libië,
Albanië, Groenland, Libanon en Syrië.

- Geld en cheques
Met deze rubriek verzekert u, voor alle verzekerden, geld en cheques tegen diefstal en
verlies. Per reis tot € 750,- en per polis per
jaar tot € 1.500,- voor alle verzekerden tezamen. Geldelijke tegoeden op chipkaarten
zijn meeverzekerd.

Regeling Informatieverstrekking
Op de verzekering is het Nederlands
recht van toepassing. Allianz Nederland
Schadeverzekering garandeert een
redelijke en billijke uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst.
Mocht u desondanks een klacht hebben,
richt u zich dan tot de directie van
Allianz Nederland Schadeverzekering
N.V., Coolsingel 139, Postbus 64,
3000 AB Rotterdam.
Desgewenst kunt u zich ook wenden
tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
Vergunningsnummer Autoriteit
Financiële Markten: 12000451.
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Allianz Nederland Schadeverzekering
Buizerdlaan 12 Postbus 8
3430 AA Nieuwegein
Tel. (030) 607 79 11
Fax (030) 603 93 47
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