Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële
dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen
en meer dan 142.000 medewerkers in dienst van ruim 85 miljoen
klanten. In België en Luxemburg is Allianz een belangrijke
marktspeler in verzekeringen BOAR (Brand, Ongevallen, Andere
Risico’s) en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars
biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren,
zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz bedient in
België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim
1.000 medewerkers en 2,4 miljard euro brutopremies.
Dit commercieel document maakt geen deel uit van het contract.
Enkel het reglement van All-in-One en de algemene en bijzondere voorwaarden
van alle contracten die er deel van uitmaken zijn bindend.

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB
(Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle
takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel:
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

Uw makelaar in verzekeringen:
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à la carte

Allianz All-in-One

Eén menu is voordeliger
dan à la carte
Kent u het principe van een ‘package
deal’? Als u meerdere producten van
hetzelfde bedrijf koopt, dan kunt u
een veel betere deal onderhandelen.
Logisch toch?

Uw pakketvoordelen

U vindt overal pakketvoordelen: bij uw telecom
abonnementen (telefonie, tv en internet in één pakket),
allerhande optiepakketten voor uw auto en in het
restaurant: een menu is altijd voordeliger dan à la carte.

Dit voordeel geldt voor al uw verzekeringen met een
vrijstelling (omnium, brand, familiale) op voorwaarde
dat het contract één jaar schadevrij is.

En hetzelfde geldt nu ook voor uw verzekeringen!
Zijn uw verzekeringen versnipperd over verschillende
verzekeraars? Groepeer ze dan in één pakket: het
Allianz All-in-One. Dit levert u heel wat voordelen op.

1) Vermijd een vrijstelling
U hebt een schade van meer dan 625 euro?
Allianz neemt uw basisvrijstelling voor zijn
rekening tot 625 euro. Hierdoor valt uw vrijstelling
in veel gevallen volledig weg.

2) Pakketkorting
Bundelt u uw verzekeringen in een All-in-One, dan
kunt u voor uw auto- en brandverzekering rekenen
op een extra pakketkorting.
Deze verzekeringen kunt u onderbrengen in uw
package All-in-One:
• uw brandverzekering
• uw autoverzekering
• de verzekering voor een ander motorvoertuig
• uw familiale verzekering
• de aansprakelijkheidsverzekering voor uw boot,
voor uw vereniging,…
• uw verzekering voor lichamelijke ongevallen.
3) Maandelijks betalen zonder meerkost
U kan uw jaarlijkse factuur spreiden in maandelijkse
betalingen via domiciliëring, zonder meerkost.

