
 

 

Beste collega, 

Als werkgever hebben wij besloten iets extra's te doen voor onze personeelsleden. Wij 

bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan het collectief van Willis Towers Watson op 

het gebied van privé schadeverzekeringen.  

Wat zijn uw voordelen 

Het collectief houdt in dat u een autoverzekering of andere particuliere verzekeringen met 

extra personeelsvoordeel kunt afsluiten tegen zeer gunstige premies en voorwaarden.  

Autoverzekering Woonverzekering 

■ zeer gunstige premie condities 

■ zeer aantrekkelijke instapkorting 

■ bonuskorting kan oplopen tot 80% 

■ goede afwikkeling bij een eventuele schade  

■ extra bonustreden bovenop de schadevrije jaren 
opgebouwd bij je huidige maatschappij  

■ nieuwwaarderegeling personenautoverzekering van 36 
maanden  

■ bij aanmelding 2e gezinsauto wordt dezelfde bonus 
gehanteerd als voor de 1e auto (mits 1e auto verzekerd 
via Willis / Allianz Nederland) 

■ zeer gunstige premie condities 

■ 24-uurs noodhulp 

■ naturaHerstel: snel en vakkundig 
uw schade hersteld 

■ garantie tegen onderverzekering 

■ premiekorting op je 
inboedelverzekering bij vrijwillige 
beveiliging 

NIEUW:  Allianz Pechhulp als extra dekking mee te verzekeren op de autoverzekering! 

Willis Towers Watson 
Privéverzekeringen 
Ook u kunt profiteren van 
verzekeringsvoordeel! 



 

  

Hoe bereken ik mijn premievoordeel 

Middels www.allianzcollectief.nl/dnb is het mogelijk om ook thuis de gewenste offertes op te 
vragen.  

Ik ben al verzekerd, maar wil graag deelnemen aan het collectief 

Indien u gebruik wilt maken van onze collectieve regeling maar u heeft al een verzekering: 

geen nood! 

De opzegtermijn is wettelijk 1 maand (na een verzekeringstermijn van tenminste 1 jaar). 

Vandaag opgezegd, over een maand eindigt uw huidige verzekering.  

Heeft u nog vragen? 

Voor meer informatie, aanvragen offertes, doorgeven van schaden of wijzigingen kunt u 24 

uur per dag, 7 dagen per week ook contact opnemen met Allianz, telefoonnummer 088 - 577 

27 77. 

Privacy 

De communicatie over de verzekeringen verloopt geheel rechtstreeks via Willis Towers 

Watson. Het melden en afwikkelen van eventuele schades verloopt geheel via Allianz 

Nederland. Wij staan hier buiten. Zo blijft ook uw privacy optimaal gewaarborgd. 

 

http://www.allianzcollectief.nl/dnb

