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 Schadeverzekering 
voor inzittenden 



Waardevolle aanvulling
De Schadeverzekering voor inzittenden is een 
waardevolle aanvulling op uw Allianz Auto-
verzekering. Want hiermee beschermt u 
zichzelf en de passagiers als u betrokken 
raakt bij een verkeersongeval. De verzekering 
keert maximaal € 1.000.000,- uit bij letsel 
en bij schade aan persoonlijke bezittingen. 
Ongeacht wie aansprakelijk is voor het ongeval. 
Voor deze extra zekerheid krijgt u ook nog 
eens 10% pakketkorting.

Waarom belangrijk?
Als u een verkeersongeval veroorzaakt, kunt 
u als bestuurder geen letselschade verhalen 
op uw eigen autoverzekering. U valt niet 
onder de dekking van de Wet aansprakelijkheid 
motorvoertuigen (Wam). Met de Schadever-
zekering voor inzittenden bent u wel gedekt 
tegen letsel met uw eigen auto. Bovendien 
kunnen uw passagiers rekenen op een snelle 
schadeafhandeling en uitkering. 

Ruime dekking
De Schadeverzekering voor inzittenden biedt 
dekking voor werkelijk geleden letselschade en 
schade aan persoonlijke bezittingen als gevolg 
van een verkeersongeval. Het gaat dan om 
kosten door blijvende invaliditeit, overlijden, 
verlies van levensvreugde (smartengeld) en 
verlies van inkomsten. Maar ook verlies van of 
schade aan persoonlijke bezittingen wordt 
vergoed. 

Alle inzittenden en uzelf goed verzekerd

Met uw Autoverzekering van Allianz Nederland heeft u uw auto 
goed verzekerd. Maar hoe staat het met uzelf? En de personen die 
met u meerijden? Met de Schadeverzekering voor inzittenden is 
ook dat goed geregeld.

De voordelen van de 
Schadeverzekering voor 
inzittenden van Allianz

• Financiële bescherming voor u  
als bestuurder

• Extra financiële bescherming  
voor de inzittenden

• Smartengeld is meeverzekerd
• Persoonlijke bezittingen zijn 

meeverzekerd
• Direct 10% pakketkorting



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 verzekerings-
adviseur 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

Eén advies: Houd 

altijd je handen 
aan het stuur 
en je aandacht 
bij de weg. 
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