
 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden Allianz Direct Klant Cadeau Show 2021 
 
Een actie voor alle klanten met een Allianz Direct verzekering. Voor deze actie gelden enkele 
afspraken:  
 

 Je dingt als klant elke maand automatisch en kosteloos mee naar de prijzenpot. Je betaalt niets 

voor deelname. 

 Wil je geen kans maken op prijzen, dan kun je je afmelden via de afmeldknop in een van de 

Allianz Direct Klant Cadeau Show mailings. 

 Voorwaarde om te winnen is dat je een lopende verzekering bij ons hebt. 

 Voor elke verzekering die je bij ons hebt, krijg je één winkans. Sluit je een extra verzekering af, 

dan krijg je daarvoor dus ook een extra winkans. De verzekeringen die meetellen zijn: 

Autoverzekering, Opstalverzekering, Inboedelverzekering, en de Aansprakelijkheidsverzekering. 

Aanvullende dekkingen zoals Rechtsbijstand en Inzittenden gelden niet als aparte verzekering. 

Rekenvoorbeeld: Heb je 2 autoverzekeringen en 3 woonverzekeringen, dan heb je 5 winkansen. 

 Voor elk extra jaar dat je klant bent, krijg je één extra winkans. Dus vanaf je tweede jaar klant-

zijn, krijg je een extra winkans per verzekeringsjaar. We rekenen met de langste verzekering die 

je bij ons hebt. Was je al klant van ons met een Allsecur of een online Allianz verzekering, tellen 

we die jaren ook mee. 

Rekenvoorbeeld: Ben je al 4 jaar Allsecur-klant met je autoverzekering, en heb je net een Allianz 

Direct Inboedel- en Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dan heb je dus 3 verzekeringen + 3 

extra Allsecur-jaren = 6 winkansen. 

 De trekking van de winnaars gebeurt maandelijks en willekeurig door een algoritme. 

 De waarde van gewonnen prijzen wordt niet in geld uitgekeerd. Vragen over de prijzen of de 

verzending van de prijzen kun je stellen via info@keiretsu.nl. Allianz Direct kan geen inhoudelijke 

vragen beantwoorden over de prijzen of eventuele verzending daarvan. 

 Elke maand maak je, met al je winkansen, opnieuw kans op de prijzen. Ook als je al een keer hebt 

gewonnen. 

 We kunnen de actievoorwaarden tussentijds wijzigen of de actie stoppen. 

 Allianz Direct verwerkt voor deze actie jouw persoonsgegevens. Leer meer in ons privacybeleid. 

 Opmerkingen of klachten over deze actie kan je melden via ons contactformulier. 
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