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De Ultimate Protect Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance
Of uw klant nu naar het buitenland gaat voor vakantie of een zakenreis of voor een korte
trip of wereldreis. En of hij nu kiest voor een ontspannen of actieve vakantie. Met de
Ultimate Protect Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance is hij
altijd uitgebreid verzekerd. En dat in één pakket.
Meest complete reisverzekering
Naast personenhulpverlening, die bestaat uit een dekking voor SOS hulpverlening, Medische kosten
en Ongevallen, biedt deze complete reis- en annuleringsverzekering vele extra’s. Het is niet voor
niets een van de meest complete reisverzekeringen in de markt.
Bagage
Verlies, diefstal of schade van persoonlijke bezittingen is gedekt tot € 5.000,- per persoon en tot €
25.000,- per gezin. En er geldt geen eigen risico.
Uitgebreide dekking Wintersport en bijzondere sporten
Op vakantie (actieve) sporten beoefenen? Ook dat is goed verzekerd. Vrijwel elke sport in het
buitenland is gedekt. Van wintersporten tot duiksporten en van parachutespringen tot
bergbeklimmen.
Onbeperkte rechtsbijstand
Juridische hulp nodig tijdens de reis? Een team van experts staat klaar om het conflict voor uw
klant op te lossen.
All risk annulering
Annuleren wanneer uw klant vindt dat hij daar een goede reden voor heeft. Dat kan met de
Ultimate Protect Reis- en Annuleringsverzekering. Bijna elke reden wordt geaccepteerd, behalve als
uw klant geen zin heeft in de reis of vanwege slecht weer annuleert.
Evenement ticketannulering
Annuleert uw klant een (sport)evenement of concert in Nederland of het buitenland? Dan wordt de
prijs van deze tickets volledig vergoed.
Pechhulp voor voertuigen én fietsen
Bij pech met de auto wordt uw klant in heel Europa geholpen, ook binnen Nederland en zelfs in de
eigen woonplaats. Deze dekking geldt standaard voor twee voertuigen, waaronder een motor of
camper, en is uit te breiden tot vijf voertuigen. Is reparatie niet direct mogelijk? Dan zorgt Allianz
Global Assistance er altijd voor dat uw klant zijn bestemming bereikt. Of dit nu gebeurt met
gelijkwaardig vervangend vervoer of bijvoorbeeld een valet service.
Ook pechhulp voor de fiets is inbegrepen. Dus waar in Nederland uw klant tijdens zijn fietstocht
ook stil komt te staan. En of hij nu onderweg is met een e-bike of een gewone fiets. Eén
telefoontje naar onze alarmcentrale en een monteur is onderweg.
Eigen Risicoverzekering Autohuur
Het eigen risico en de borg die je betaalt bij het huren van een auto, motor of camper tijdens de
vakantie van uw klant zijn volledig gedekt. Zo komt hij dus nooit voor vervelende verrassingen te
staan. Het afsluiten van een extra, vaak dure verzekering bij de verhuurder is niet meer nodig.
Altijd 180 dagen verzekerd
De reisverzekering is geldig voor reizen van maximaal 180 dagen aaneengesloten. Dus ook
geschikt voor langere (wereld)reizen.
Extra dekking twee reisgenoten
De verzekering kan afgesloten voor één persoon of voor een gezin. En uniek in Nederland: het is
zelfs mogelijk om twee meereizende kinderen en één meereizende volwassene die niet tot het
gezin behoren mee te verzekeren. Zo zijn dus bijvoorbeeld de nanny, kleinkinderen of hun
vriendjes als die meegaan op vakantie, ook verzekerd.

Hulpverlening via één telefoonnummer
Of uw klant nu advies wil over een goede arts op zijn vakantiebestemming, wil weten welk nummer
hij kan bellen als zijn bankpas gestolen is of als hij wil weten waar het dichtstbijzijnde vliegveld is.
Eén telefoontje naar de Ultimate Protect Servicelijn en hij wordt snel geholpen. Is er sprake van
een noodgeval? Of strand uw klant met pech aan de auto of fiets? Ook dan staat Allianz Global
Assistance 24 uur per dag, 7 dagen per week voor hem klaar.
Premies

Eén persoon
Gezin

EU+
€ 348,€ 468,-

Wereld, exclusief VS en Canada
€ 420,€ 564,-

Wereld, inclusief VS en Canada
€ 624,€ 816,-

Meer informatie
Voor meer informatie over de Ultimate Protect Reis- en Annuleringsverzekering kunt u kijken op
het Extranet van Allianz Global Assistance. Daar kunt u ook alle verkoopmaterialen downloaden. Bij
vragen kunt u contact opnemen met het Service Team van Allianz Global Assistance. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 020 – 561 8848 of per e-mail via info@allianz-assistance.nl.
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Beheer en administratie individuele aov-portefeuille NN door Movir
In de tweede helft van 2016 gaat Movir de administratie en het beheer van de individuele aovportefeuille van NN uitvoeren. De polissen worden door Movir namens NN onderhouden en beheerd
vanaf de hoofdpremievervaldatum van de polis. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor premie en
dekking. Het opnemen van de polissen in de systemen van Movir zal gefaseerd gebeuren per
hoofdpremievervaldatum.
Kiezen voor serviceprovider of aanstelling Movir
Alle financieel adviseurs met een individuele aov-portefeuille bij NN en een aanstelling bij NN
krijgen een brief. Mogelijk hoort u daarbij. Daarin wordt u gevraagd, wanneer u nog geen
aanstelling heeft bij Movir, of u via een serviceprovider wilt werken of de voorkeur geeft aan een
Movir-aanstelling. U kunt de polissen via BAE-GROEP laten administreren. Wilt u dat dan ook
melden aan BAE-GROEP via info@baegroep.nl
Over Movir
Movir is dé aov-specialist die zich richt op ondernemers, hoog opgeleide zakelijk en medisch
professionals. Movir biedt verzekeringen aan via onafhankelijke financiële adviseurs. Movir
adviseert niet. Movir onderscheidt zich door preventie als kerntaak te zien en het risico op
arbeidsongeschiktheid hierdoor te verkleinen. Dit uit zich onder andere in preventieprogramma’s en
Elestia, de externe coachingsservice waar Movir verzekerden en hun inwonende gezinsleden
kosteloos gebruik van kunnen maken, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Movir is afgelopen
januari voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot ‘Beste inkomensverzekeraar’ door Adfiz.

Eindhoven, 31 maart 2016.

