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VERZEKERINGNEMERS 
Vragen en antwoorden 
 
WAAROM? 
 
Waarom wordt mijn bestaande polis nu gemigreerd naar een nieuw product? 
Uw reisverzekeringsdekking en bijstand is vandaag niet langer actueel noch toereikend bij 
de risico’s die zich voordoen tijdens reizen. Deze vaststelling hebben we gemaakt na 
doorlichting van ons productportfolio en de dossiers waarmee we elke dag te maken 
hebben. Daarom besluit Allianz Partners om sommige producten niet langer in de markt te 
houden en die verzekeringnemers naar een recenter en meer compleet product te laten 
overgaan. 
 
Twee  criteria spelen hier een belangrijke rol en zijn voortaan de minimumnormen waaraan 
al onze formules moeten voldoen: 

1. Alle formules moeten voorzien zijn van een COVID-19 waarborg. 
2. Het minimumniveau voor terugbetaling van medische kosten in het buitenland moet          

€ 125.000 zijn. Dat is een ondergrens die wij genoodzaakt zijn in te voeren, op basis 
van de reële cases waar wij dagelijks mee te maken hebben.  

 
Zonder bovenstaande minimale dekkingen zijn onze oudere formules vandaag niet meer 
actueel, niet meer toereikend op het vlak van waarborgen. Dit zou een risico inhouden voor 
u en uw familieleden die samen met u reizen. 
 
Een nóg hogere dekking van medische kosten is voorzien in onze meest recente formules, 
specifiek in onze SERVICE-producten, waarin we onbegrensde terugbetaling van medische 
kosten in het buitenland voorzien.  
 
 
Op welke basis hebt u voor mij een nieuw product uitgekozen? 
We hebben ons gebaseerd op de waarborgen waar u in uw huidige contract voor gekozen 
hebt. Deze dekkingen, aangepast aan huidige normen, vindt u ongetwijfeld terug in de 
voorgestelde formule. Daarnaast voorzien we nu standaard ook een COVID-19-dekking en 
een terugbetaling van minimum € 125.000 medische kosten in het buitenland. Bevatte uw 
huidige verzekering reeds een hoger bedrag voor medische kosten? Dan wordt dit 
onverminderd meegenomen in uw nieuwe formule.  
 
 
HOE PRAKTISCH ? 
 
Waar vind ik meer gedetailleerde informatie over de polis die me wordt voorgesteld? 
De algemene voorwaarden en het verzekeringsinformatiedocument  (IPID) van uw 
specifieke formule kunt u hier downloaden (via www.allianz-assistance.be/jaarformules) 
 
Welke keuzemogelijkheden heb ik? 
Binnenkort ontvangt u van Allianz Partners een vervaldagbericht van de nieuw voorgestelde 
formule. U hebt 3 mogelijke keuzes: 
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1. U gaat in op het formulevoorstel dat u zal ontvangen in de komende weken door 
eenvoudigweg de premie van uw nieuwe verzekeringscontract te betalen. 

2. U kiest ervoor om eerst nog andere mogelijkheden te overwegen. Contacteer in dat 
geval uw verzekeringstussenpersoon, of neem rechtstreeks contact met onze 
Transfer-Infoline via nummer 02 - 773 61 84 of via Transfer-Infoline@allianz.com. 
Wij staan u graag te woord en informeren u verder over andere mogelijke formules. 

3. U wenst niet in te gaan op het aanbod of u wenst niet langer verzekerd te zijn en u 
wilt uw polis opzeggen? Verwittig dan zeker uw verzekeringstussenpersoon. Verder 
hoeft u niets meer te doen. Uw verzekering wordt, indien u niet betaalt, stopgezet 
bij de eerstkomende vervaldag. 

 
 
 
 
Ik zou graag willen weten wat de andere opties of de hogere Allianz Assistance-formules 
zijn. 
Indien u andere accenten wenst te leggen in uw reisverzekering en bijstand, of een nog 
hogere of bredere dekking wilt voorzien, aarzel dan niet om uw makelaar te contacteren of 
om contact te nemen met onze Transfer-Infoline nummer 02 - 773 61 84 of via Transfer-
Infoline@allianz.com. Wij staan u graag te woord en informeren u met plezier verder opdat 
u een eventueel nog betere keuze zou kunnen maken. 
 
Waarom staat er in het nieuwe vervaldagbericht dat ik om een nieuwe formule vroeg? 
Ons productiesysteem genereert automatisch een welkomstbericht bij productwijzigingen.  
Bij de migratie van uw polis van een oud naar een nieuw product – u krijgt daartoe de 
nodige, wettelijke bedenktijd – wordt u inderdaad verwelkomd in een nieuwe polis, 
gefeliciteerd voor die keuze en bedankt voor het vertrouwen in Allianz Assistance. 
 
De vervaldag van mijn polis is pas over een paar maanden. Ik vertrek NU met vakantie. 
Kan ik dan nu al genieten van die extra COVID-19-waarborgen en aangekondigde 
waarborg voor medische kosten? 
JA, u bent vanaf NU al verzekerd met de hogere waarborgen. De Algemene Voorwaarden en 
IPID, uw verzekeringsinformatiedocument, van uw formule staan gepubliceerd op 
www.allianz-assistance.be/jaarformules. Download de documenten. Ze maken deel uit van 
uw contract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


