All-In-One Pro

Uw voordelen

Uw bonus

1. Bonus tot 2.500 euro
Allianz betaalt u elk jaar tot 2.500 euro terug
(10% van uw premies, exclusief taksen en lasten)
als u weinig of geen schade hebt. Voorzichtig
zijn, dat loont!

Uw bonus wordt elk jaar in december gestort
en bedraagt 10% van de verzekeringspremies,
exclusief taksen en lasten (max. 2.500 euro) van
de contracten die samengebundeld zijn in uw
All-In-One Pro package. U krijgt uw eerste bonus
het jaar dat volgt op het jaar waarin de contracten in een All-In-One Pro werden toegevoegd.

2. Supervoordelige tarieven
U profiteert van supervoordelige tarieven op
uw verzekeringen.

All-In-One Pro van Allianz
bundelt al uw professionele
verzekeringen samen in
één package. Zo geniet
u tal van voordelen: een
optimale bescherming,
minder papierwerk en een
bonus tot 2.500 euro als u
geen schade hebt.

3. Minder kosten
U betaalt op uw eigen ritme (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks) zonder kosten.
Zo bespaart u tot 6%.
4. Optimale bescherming
U geniet zeer volledige topwaarborgen.
5. Minder papierwerk
Dankzij het duidelijk overzicht van uw verzekeringspolissen (zie bijlage) ziet u al uw onderschreven waarborgen in één oogopslag. Zo
vermijdt u dubbele dekkingen.

Meer info?
Neem contact op met uw makelaar. Hij kan
u het volledige reglement van uw package
All-In-One Pro bezorgen.
Dit document maakt geen deel uit van het contract. Enkel de
algemene en bijzondere voorwaarden van uw contracten en de
algemene voorwaarden van het Allianz All-In-One Pro bepalen
de contractuele voorwaarden.

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
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11– 13AUG230

Voorwaarden om uw bonus te krijgen
• 2 verzekeringen van verschillende takken
(Brand, Arbeidsongevallen, BA Ondernemingen) moeten altijd deel uitmaken van
uw package.
• Het jaar dat de berekening van uw bonus
vooraf gaat, mag de verhouding tussen de
uitgaven voor uw schades en uw betaalde
verzekeringspremies niet groter zijn dan 30%.
• De premie van al uw gegroepeerde contracten
bedraagt minstens 1.000 euro (exclusief
taksen en lasten).
Uw bonus wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

