24 oktober 2022

Actievoorwaarden ‘15% korting op je autoverzekering’
Aan de actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
A. De actie '15% korting op je autoverzekering' (verder te noemen ‘actie’)
B. De actie heeft een looptijd van 1 jaar en start op 24 oktober 2022. De korting is geldig tot 1 jaar na
de datum dat de verzekering is afgesloten en de actie loopt t/m 31 januari 2023.

1. Deelname
1.1. Deelname aan deze actie staat open voor nieuwe Allianz Direct klanten die een autoverzekering
hebben gesloten in de actieperiode via ons Customer Contact Center of via www.allianzdirect.nl of
via een vergelijkingssite.
1.2. Onder een afgesloten verzekering wordt een autoverzekering verstaan met een ingangsdatum
van uiterlijk 8 november 2022, waarbij de wettelijke bedenkperiode van 2 weken is verstreken.
1.3. De nieuwe klant valt binnen het acceptatiebeleid van Allianz Direct en wordt derhalve als
verzekeringnemer geaccepteerd.
1.4. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
1.5. Deelname aan de actie betekent dat de deelnemer tijdens en na de actieperiode benaderd kan
worden door Allianz Direct over deze actie.
1.6. De korting is al verwerkt in de autopremie dus op het polisblad staat de premie inclusief de
korting.

2. Disclaimer
2.1. Allianz Direct is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen,
als gevolg van gebruik of inzet van deze actie.
2.2. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer
onherroepelijk van verder deelname uitgesloten.
2.3. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

3. Slotbepalingen
3.1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
3.2. Deze actievoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.allianzdirect.nl
3.3. Allianz Direct kan deze actievoorwaarden altijd wijzigen. Een gewijzigde versie van de
actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum waarop de wijziging
ingaat.
3.4. Allianz Direct behoudt zich het recht voor, om de actie op ieder moment in de actieperiode stop te
zetten, of niet tot uitkering over te gaan als oneigenlijk of onwettelijk gebruik is of wordt gemaakt
van deze actie.
3.5. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie in het algemeen kunnen gemeld worden via
010 – 300 6540. Allianz Direct zal klachten zo snel mogelijk afhandelen.
3.6. Allianz Direct verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie
worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het
privacystatement van Allianz Direct op www.allianzdirect.nl.

