
 

 

Amsterdam, 25 maart 2021 

 

Allianz Partners is een van de eerste verzekeringsmaatschappijen die zich aansluit 
bij het UNWTO Affiliate Members Network 
 
Amsterdam, 25 maart 2021 - De Wereldorganisatie voor Toerisme heeft Allianz Partners welkom geheten 
in haar wereldwijde netwerk van Affiliates, oftewel alle bij dit agentschap van de VN aangesloten leden. Het 
bedrijf zal, met een aanwezigheid in 75 landen, de missie van UNWTO helpen bevorderen om veilig, 
verantwoord en toegankelijk toerisme te promoten met speciale aandacht voor reis- en 
mobiliteitsbeschermingsoplossingen. 

Het UNWTO-Affiliate netwerk brengt niet alleen belangrijke vertegenwoordigers samen uit de particuliere 
sector, maar ook uit organisaties voor bestemmingsbeheer, NGO’s, de publieke sector en de academische 
wereld. De Spaanse business unit van Allianz Partners zal toetreden tot dit programma en wordt een van 
de weinige verzekeringsmaatschappijen in het netwerk. Het zal zich aansluiten bij meer dan 500 mede 
aangesloten leden om de uitwisseling van kennis tussen de belangrijkste stakeholders te bevorderen met 
als doel bij te dragen aan de bevordering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. 
 
De heer Ion Vilcu, directeur van de UNWTO Affiliate Members Department legt uit: “UNWTO brengt 
leiders uit verschillende sectoren samen om het delen van kennis aan te moedigen en de samenwerking 
tussen publieke en private sectoren te versterken voor de promotie van toerisme. We zijn trots Allianz 
Partners te verwelkomen in onze werkgroepen en weten dat ze zullen blijven bijdragen aan de reisindustrie 
door hun focus op de bescherming van toeristen en verantwoorde reisoplossingen”. 

Mevrouw Ida Luka-Lognoné, CEO International Health & Travel en bestuurslid van Allianz Partners 
zegt: “We zijn erg trots dat onze expertise wordt erkend door deze VN-instelling en dat we kunnen 
bijdragen aan het werk van UNWTO. Vooral in deze tijd waarin wereldwijde toerisme het moeilijk heeft. Bij 
Allianz Partners zijn we nauw betrokken bij de transformatie en herstel van de reisindustrie, in nauwe 
samenwerking met onze zakenpartners. Als wereldleider op het gebied van reisverzekeringen is ons 
primaire doel om de veiligheid van reizigers te blijven waarborgen en tegelijkertijd het vertrouwen van de 
klant te vergroten met onze kwaliteitsdiensten. Duurzaamheid is een essentiële kwestie voor de toekomst 
van reizen en samen met andere aangesloten leden van de UNWTO zullen we onze inspanningen 
vergroten om de gemeenschappelijke doelen van de organisatie te bereiken ”. 

In het kader van UNWTO om samenwerkingsverbanden tussen aangesloten leden en lidstaten te 
bevorderen en daarbij de uitwisseling van kennis tussen de belangrijkste stakeholders met als doel bij te 
kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zullen Allianz 
Partners en haar mondiale business units in staat zijn om actief deel te nemen aan de dialoog met andere 
leden over innovatie en kennisgerichte aanpak van duurzaam mondiaal toerisme en met als hoofddoel het 
herstel van de reisindustrie in een post-COVID19 setting. 

 
 



 
Over Allianz Partners 

Allianz Partners is wereldwijd leider op het gebied van B2B2C-verzekeringen en hulpverlening en biedt 
wereldwijde oplossingen voor internationale gezondheids- en levensverzekeringen, reisverzekeringen, auto's 
en assistance. Onze innovatieve experts zijn klantgericht en herdefiniëren verzekeringsdiensten door 
toekomstgerichte, hightech high-touch producten en oplossingen te leveren die verder gaan dan traditionele 
verzekeringen. Onze producten zijn naadloos geïntegreerd in de activiteiten van onze partners of worden 
rechtstreeks aan klanten verkocht en zijn verkrijgbaar via vier commerciële merken: Allianz Assistance, 
Allianz Automotive, Allianz Travel en Allianz Care. Onze 21.100 medewerkers zijn werkzaam in 75 landen en 
spreken zo’n 70 talen, behandelen meer dan 71 miljoen dossiers per jaar en zijn gemotiveerd om dat stapje 
extra te zetten om onze klanten over de hele wereld gemoedsrust te bieden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.allianz-partners.com  

Over UNWTO 

De Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) is het agentschap van de Verenigde Naties dat 
verantwoordelijk is voor de bevordering van verantwoord, duurzaam en voor iedereen toegankelijk toerisme. 
Als toonaangevende internationale organisatie op het gebied van toerisme promoot UNWTO toerisme als 
motor van economische groei, inclusieve ontwikkeling en ecologische duurzaamheid en biedt het leiderschap 
en ondersteuning aan de sector bij het bevorderen van kennis en toerismebeleid wereldwijd. De UNWTO is 
een intergouvernementele organisatie en heeft 159 lidstaten, 6 associatie organisaties, 2 waarnemers en 
meer dan 500 aangesloten leden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.unwto.org 

 

Perscontact 

William Schoonderbeek:  06 225 24 837 

william.schoonderbeek@allianz.com 

Social media 

 Volg ons op Twitter @AllianzAssistNL 

 Volg ons op LinkedIn Allianz Partners Nederland 

 Volg ons op Instagram @allianzassistnl 

https://twitter.com/AllianzPartners
https://www.linkedin.com/company/allianz-partners?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:2255755,idx:2-2-3,tarId:1463470898947,tas:allianz%20global
https://www.instagram.com/allianzpartners/

