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Hoeveel gemak wilt u hebben bij het beheren 
van uw wagenpark?

Uw wagenpark is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Geen wonder dat u alle 
zorg besteedt aan het beheer ervan. Het zou alleen wel wat gemakkelijker 
mogen. Wat minder tijdrovend. Wat minder administratie. Wat vlotter bij de 
schadeafhandeling. En de verzekeringen mogen wel iets meer maatwerk 
zijn. Zaken die Allianz in Nederland als wagenparkspecialist voor u heeft 
ondervangen.

Volledig in control

Uw bedrijf is uniek, evenals uw wagenpark. Dus waarom 
kiezen voor een standaard verzekeringspakket? Allianz 
biedt u perfecte verzekeringsoplossingen die precies zijn 
afgestemd op uw wagenpark, uw werkzaamheden en uw 
wensen. Van basisdekkingen voor uw voertuigen tot extra 
voorzieningen voor uw medewerkers of ladingen. Onze 
specialisten komen graag bij u langs om uw risico’s te 
analyseren. Door gerichte preventie- en bedrijfsadviezen 
te geven zijn we in staat u een verzekeringsaanbod op 
maat te doen.

Volop keuze en perfecte service

Het verzekeringsaanbod van Allianz sluit naadloos aan 
op uw specifieke wagenpark, hoe uw wagenpark ook is 
samengesteld. Voor al uw personenauto’s, bestelauto’s, 
vrachtwagens en bussen – en in iedere combinatie – 
heeft Allianz een verzekeringsoplossing op maat. Met per 
voertuig een dekking voor WA, beperkt casco of 

volledig casco. En met aanvullingen voor inzittenden 
(ongevallen, schade of beide) en rechtsbijstand. 
Voor extra bedrijfszekerheid kunt u verzekeringen 
sluiten voor ladingen, aansprakelijkheid, oplegger/trailer-
aansprakelijkheid of verzuim van uw medewerkers. 
Wat u ook kiest – een individuele oplossing of een 
collectieve verzekering, met een basisdekking of een 
uitgebreid verzekeringspakket –, u weet zeker dat u bij 
Allianz kunt rekenen op maatwerk, service en gemak.

Administratieve efficiency

Als wagenparkbeheerder bent u gebaat bij zo weinig 
mogelijk administratieve rompslomp. Dat is ook precies 
waar Allianz op inzet: maximale efficiency zodat u uw 
tijd aan uw kerntaken kunt besteden. U kunt rekenen op 
direct contact, een snelle verwerking van mutaties en 
actuele managementoverzichten. 

Snelle schadeafwikkeling 

Wij weten dat schade voor u tijd- en inkomstenverlies 
betekent. Daarom doen we er alles aan uw voertuig zo 
snel mogelijk weer op de weg te helpen. Met korte lijnen, 
geavanceerde processen en deskundige herstelbedrijven 
beperken wij uw schade tot het absolute minimum. 
Daarnaast bieden we in veel gevallen vervangend vervoer 
bij reparatie via een Allianz Tophersteller.

Risicoanalyse en advisering

Voor een efficiënte inzet van uw wagens moet u weten 
waar de risico’s aanwezig zijn. Met een degelijke analyse 
en een consequente beheersing van de risico’s verhoogt 
u uw productiviteit. En met de geïntegreerde risicoaanpak 
en relevante managementinformatie van Allianz heeft u 
optimale controle over uw wagenpark. 



Internationale zekerheid

Reist u op internationale bestemmingen of heeft u vestigingen 
in het buitenland? Dan is het wel zo geruststellend dat uw 
verzekeraar een uitgebreid netwerk heeft in vrijwel alle 
Europese landen. Dat biedt u en uw bestuurders meer 
zekerheid en meer mogelijkheden tot internationale 
verzekeringsprogramma’s. 

Risk management

De wagenparkspecialisten van Allianz stellen samen met u 
een preventieprogramma op waardoor u de kans op schade 
minimaliseert en waarmee uw voertuigen én uw chauffeurs 
in prima conditie blijven. Afhankelijk van uw situatie en 
behoeften, omvat het preventieprogramma adviezen 
over brandstofbesparing, beter voertuigbeheer, sluitende 
bedrijfsprocedures, maar ook scholing aan uw chauffeurs 
zodat zij zich bewuster worden van risico’s, beter omgaan 
met hun voertuig en effectiever rijgedrag aanleren. Het risk 
managementprogramma is gericht op maximale mobiliteit en 
optimale condities voor de continuïteit van uw onderneming.

Fleet management-systeem

Allianz heeft speciaal voor haar klanten een innovatief en 
voordelig fleet management-systeem ontwikkeld: Allianz 
OnBoard. Met dit gebruiksvriendelijke systeem weet u precies 
waar uw voertuigen zich bevinden, beschikt u altijd over 
bestuurders- en voertuiginformatie (o.a. rittenadministratie), 
kunt u beter plannen en zijn uw chauffeurs en voertuigen 
beter beveiligd. Allianz OnBoard beschikt over maar liefst vier 
functionaliteiten:

1. Real-time monitoring
2. Rittenadministratie en fleet management-rapportages
3. Risk management
4. Veiligheid en antidiefstal

Allianz

Allianz is specialist in het beheren van bedrijfsvoertuigen en 
wagenparken. In onze dienstverlening gaan wij uit van uw 
specifieke bedrijfsvoering, het voorkomen of minimaliseren 
van uw bedrijfsrisico’s en het verhogen van uw efficiency. 
Dat doen we met bedrijfsspecifieke verzekeringsoplossingen, 
risicoanalyses, schadepreventieadviezen en een voortvarende 
schadeafhandeling. 
 
Interesse?

Wilt u meer weten over efficiënt wagenparkbeheer en de 
voordelen voor uw onderneming? Specifiek over de Allianz 
verzekeringsoplossingen? Kijk op www.allianz.nl en neem 
contact op met uw verzekeringsadviseur. 

De voordelen van de 
wagenparkverzekeringen 
van Allianz

• Verzekeringen op maat
• Wagenparkkortingen op maat
• Heldere managementoverzichten
• Uitgebreide wagenparkservices
• Snelle en adequate schadeafhandeling
• Minimale administratie
• Risicoanalyses- en adviezen
• Risk managementprogramma’s op maat



Allianz Collectief Verzekeringsplan 
voor uw medewerkers

Met een wagenparkverzekering profiteert u van kortingen 
die kunnen oplopen tot tientallen procenten. Ook uw 
werknemers kunnen profiteren van aantrekkelijke 
kortingen op een groot aantal schadeverzekeringen met 
het Collectief Verzekeringsplan. Voor u is het bovendien 
een uitstekende aanvulling op uw huidige pakket 
arbeidsvoorwaarden. 

Allianz 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.

Klachtenregeling 

Klachten over onze producten en diensten kunt u aan uw 
verzekeringsadviseur voorleggen.

Mocht u er niet uitkomen, richt uw klacht dan schriftelijk 
aan de directie van Allianz Nederland, Postbus 64,  
3000 AB Rotterdam. Stuur deze voorzien van uw naam, 
adres en polisnummer of dien uw klacht in via www.
allianz.nl. Als uw klacht dan niet naar tevredenheid 
is opgelost, kunt u deze sturen aan Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 
 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie 
op www.kifid.nl.

De wagenparkservices van Allianz

• Risk management met adviezen over voertuigmanagement en brandstofbesparing
• Toegang tot de Allianz Nederland Hulpdienst
• Fleet management systeem Allianz OnBoard
• Overzichtelijke polisoverzichten voor wagenparkbeheerders
• Repatriëring van uw voertuig na een gedekte schade
• Vervangend vervoer en lager eigen risico via Allianz Topherstel
• Incasso mogelijk via verzamelnota’s

  



Eén oplossing 
voor mijn 
wagenpark. 
Gemakkelijker 
kan het niet.
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