
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.

Bonus- 
garantie 



Uw schade wel vergoed,  
uw bonuskorting blijft gelijk 

U heeft een Allianz Autoverzekering om de wettelijke aansprakelijkheid af 
te dekken en uw auto te beschermen tegen schade. Maar een schade kan 
leiden tot een forse achteruitgang van uw bonuskorting. Is dat voor u een 
reden de schade niet te claimen? Die afweging hoeft u niet te maken met  
de Bonusgarantie!

U behoudt uw premievoordeel

Voor uw Allianz Autoverzekering loont het om schadevrij 
te rijden. Ieder jaar dat u geen schade claimt, krijgt u 
meer bonuskorting. Tot wel 80%. Dat premievoordeel 
wilt u niet kwijtraken. Maar een ongelukje kan iedereen 
overkomen. En dan wilt u die schade eigenlijk ook 
vergoed zien zonder gevolgen voor uw premie. Dat kan 
met de Allianz Bonusgarantie.

Allianz Bonusgarantie

De Allianz Bonusgarantie is een aanvullende dekking 
bij de Allianz Autoverzekering waarmee u uw huidige 
bonuskorting beschermt. U kunt één schade per 
jaar claimen zonder gevolgen voor uw opgebouwde 
bonuskorting. En dat kan u honderden euro’s per jaar 
schelen. 

De resultaten van de Bonusgarantie

Wat het verschil is tussen wel of geen Bonusgarantie 
ziet u in het voorbeeld hieronder. Uitgaande van een 
bruto jaarpremie van € 1.000,- en een aanvankelijke 
bonuskorting van 65%, bespaart u met de Bonusgarantie 
alleen al in de eerste 3 jaar € 600,-. Een voordeel dat in de 
jaren erna steeds verder oploopt.

Eén schade bij een bruto jaarpremie van € 1.000,-

Met Bonusgarantie Zonder Bonusgarantie

Jaar
Start
1e jaar
2e jaar
3e jaar

Bonuskorting
65%
65%
67,5%
72,5%

Netto jaarpremie
€ 350,-
€ 350,-
€ 325,-
€ 275.-

Bonuskorting
65%
40%
50%
55%

Netto jaarpremie
€ 350,-
€ 600,-
€ 500,-
€ 450,-

Totaal premie 1e – 3e jaar: € 950,- Totaal premie 1e – 3e jaar: € 1.550,-

De voordelen van de Bonusgarantie 
van Allianz

• Bescherming van uw bonuskorting
• Bij één claim per jaar geen verhoogde premie
• Een scherpe premie
• Eenvoudig te sluiten bij uw autopolis



Premie

Voor de Bonusgarantie betaalt u een opslag op uw autopremie. 
De opslag hangt af van de dekking, de cataloguswaarde en uw 
leeftijd.

Allianz Nederland

Allianz Nederland biedt u een uitgebreid assortiment 
verzekeringen waarmee u zorgelozer in het leven staat. Daarbij 
kunt u altijd rekenen op onze dienstverlening, 24 uur per dag, 
7 dagen per week. En ook als u schade heeft, zorgen wij direct 
voor een adequate oplossing of uitkering. Welke verzekeringen 
bij u passen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw 
verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.

Allianz Nederland maakt deel uit van de internationale Allianz 
Group, een van de grootste financiële dienstverleners ter 
wereld met ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig 
landen.

Interesse?

Wilt u meer weten over de verzekeringen van Allianz 
Nederland? Kijk op www.allianz.nl of neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur.

Service

Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact 
opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Allianz 
Nederland. Wij helpen u graag verder. In onze dienstverlening 
stellen wij uw belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet 
tevreden bent over onze service. 

Heeft u een klacht over onze producten of diensten, dan 
vragen wij u deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze 
reactie onvoldoende, dan kunt u terecht bij: 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Dekking

Cataloguswaarde WA of 
WA+ Beperkt Casco

WA of 
WA+ Beperkt Casco

< 24 jaar

WA+ Casco WA+ Casco
< 24 jaar

Tot  € 50.000,- € 75,- € 105,- € 110,- € 154,-

€ 50.000,- - 75.000,- € 75,- € 105,- € 130,- € 182,-

€ 75.000,- - € 100.000, € 75,- € 105,- € 150,- € 210,-

Vanaf € 100.000 € 75,- € 105,- € 225,- € 315,-

Eén tip: 
Vooruitzien is 
geld besparen. 
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