Amsterdam, 15 april 2021

Allianz Partners breidt dekking op de reisverzekering uit met quarantainedekking
Door onzekerheid in het reisadvies van hun bestemming, zijn veel reizigers afwachtend om te boeken. Om
klanten weer het vertrouwen te geven om een reis te boeken, heeft Allianz Partners de dekking op de
reisverzekering uitgebreid met een quarantainedekking wanneer er wordt gereisd naar een bestemming
met een groen of geel reisadvies. Dit geldt voor zowel de doorlopende als de kortlopende reisverzekering.
Vergoeding voor extra reis- en verblijfskosten wanneer je in quarantaine moet
De quarantainedekking biedt van een vergoeding voor extra reis- en verblijfskosten wanneer de (lokale)
overheid individuele quarantaine oplegt vanwege Covid-19. Dit geldt ook als de overheid van het land dit
specifiek oplegt voor de accommodatie waarin een verzekerde verblijft, waardoor hij niet op de geplande
datum terug kan reizen naar Nederland. Zelfs wanneer de accommodatie in z’n geheel in quarantaine moet,
met uitzondering van cruiseschepen. De dekking geldt voor alle verzekerden zonder dat hiervoor extra premie
is verschuldigd.
Quarantainedekking op alle reizen binnen de Europese Unie
De quarantainedekking is van toepassing op alle geboekte reizen met een vertrekdatum tussen 15 april en
31 december 2021. Binnen de Europese Unie geldt de uitgebreide dekking op alle reizen, en buiten de EU
alleen voor pakketreizen (conform de Wet op de Reisovereenkomst). Daarbij geldt dat op het moment van
vertrek er een groen of geel reisadvies moet zijn voor de reisbestemming.
Wanneer de (lokale) overheid de verzekerde verplicht om langer te blijven op de reisbestemming vanwege
Covid-19, dan worden de extra reis- en verblijfskosten hiervoor vergoed. Dit geldt voor zowel een individuele
quarantaine, als een quarantaine voor de gehele accommodatie. De verzekerde dient in beide gevallen eerst
contact op te nemen met de Alarmcentrale van Allianz Global Assistance om toestemming te krijgen voor het
maken van de extra kosten.
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.nl
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