Allianz Nederland Schadeverzekering

De nieuwe Allianz
Gezinsongevallenverzekering
Overzicht van de veranderingen
De vernieuwde Allianz
Gezinsongevallenverzekering
De nieuwe Allianz Gezinsongevallenverzekering is
vernieuwd! In dit document staan de belangrijkste
veranderingen ten opzichte van de huidige Allianz
Gezinsongevallenverzekering. Deze veranderingen
gelden voor nieuw gesloten verzekeringen. Dit
overzicht is voor intern gebruik. En voor de migratie
gelden andere afspraken.
• Keuze uit een pakket van verzekerde bedragen
• Uitbreiding
• Wijzigingen in de voorwaarden

Keuze uit een pakket van verzekerde bedragen
De Allianz Gezinsongevallenverzekering is uiteraard aan
te passen aan uw eigen situatie. Maar we hebben ook
gekozen voor een eenvoudig product. U kunt kiezen uit
3 verschillende pakketten van verzekerde bedragen. Die
staan hieronder.
Budget

Comfort

Premium

Overlijden
volwassene

€

5.0 0 0,-

€

12.500,-

€

25.000,-

Overlijden
kind

€

5.0 0 0,-

€

5.0 0 0,-

€

5.0 0 0,-

Blijvende
invaliditeit

€

15.000,-

€

25.000,-

€

50.000,-

Medische
kosten

€

2. 50 0,-

€

5.0 0 0,-

€

7. 50 0,-

Voorheen waren dit andere combinaties, die vindt
u in het overzicht hieronder. Bovendien was er een
mogelijkheid voor rubriek C (een uitkering per dag bij
ziekenhuisopname van de echtgenote bij een ongeval) en
rubriek D (tandheelkundige behandeling van kinderen).

Rubriek

Combinatie I Combinatie II Combinatie III

A. Overlijden

€

2.500,- €

5.000,- €

Vrouw €

2.500,- €

5.000,- €

7.500,-

Kind

2.500,- €

2.500,- €

2.500,-

€ 10.000,- €

20.000,- €

30.000,-

Man

B. Blijvende
invaliditeit

€

C. Daguitkering Vrouw €
D. Tandheelkundige
behandleing

Kind

€

12,50
/d a g

€

1.250,- €

15,00
/d a g

7.500,-

€

17, 50
/d a g

1.250,- €

1. 250,-

Altijd keuze:
een pakket van verzekerde bedragen voor
overlijden en blijvende invaliditeit

Uitbreiding
Naast een pakket voor verzekerde bedragen bestaat nog
steeds de mogelijkheid om te kiezen voor een verhoogde
uitkering van 225%. En kan het risico van het rijden met
een motor worden meeverzekerd tegen een toeslag. De
toeslag voor machinale houtbewerking is vervallen.
Altijd flexibel:
uit te breiden met een verhoogde uitkering
of dekking bij motorrijden

Wijzigingen in de voorwaarden
Voor de gezinsongevallenverzekering is vooral van belang in welke
situatie we welk bedrag uitkeren. Dat is opgenomen in de nieuwe
voorwaarden (GO16A). Daarnaast is de dekking voor gevaarlijke
sporten beperkter. De belangrijkste algemene veranderingen
hebben betrekking op de leeftijden van verzekerden.
In het overzicht hieronder staan de belangrijkste veranderingen:
Nieuw

Was

Aanvangsleeftijd

75 jaar

Standaard 60 jaar

Kinderen

Tot 25 jaar

Tot 21 jaar

Eindleeftijd

75 jaar

70 jaar

Motorrijden

Optioneel

Uitgesloten

Houtbewerken

Meeverzekerd

Optioneel
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