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Allianz Global Assistance Pechhulp 
 
Allianz Global Assistance (voorheen Mondial Assistance) is al jarenlang actief in het verlenen van 
pechhulp. Talloze grote automerken vertrouwen de pechhulp voor hun merk toe aan Allianz Global 
Assistance. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dat doen zij met reden, je kunt er daarom 
op vertrouwen dat je bij Allianz Global Assistance in goede handen bent. Met kennis van zaken en 
langdurige ervaring. Dat geeft een vertrouwd gevoel. 
 
Wat houdt Pechhulp precies in? 
Afhankelijk van de aard van de pech, mag je van Allianz Global Assistance het volgende verwachten, 
zowel in Nederland als elders in Europa: 

� Reparatie ter plaatse, indien mogelijk 
� Vervoer van de auto of motor naar dichtstbijzijnde dealer of garage, of adres naar keuze bij 

pech in Nederland 
� Vervoer naar huis van in- of opzittenden 
� In Nederland: vervangend vervoer tot maximaal 2 dagen indien de auto of motor niet binnen 2 

uur gerepareerd kan worden 
� In Europa: vervangend vervoer tot maximaal 30 dagen indien de auto of motor niet binnen 48 

uur gerepareerd kan worden. Kan de reparatie wel binnen 48 uur worden uitgevoerd, maar 
dient overnacht te worden? Dan wordt de hotelovernachting vergoed. 

 
Vervangend vervoer 
Allianz Global Assistance heeft eigen alarmcentrales in 28 landen, met duizenden medewerkers. 
Daarnaast beschikken zij over een groot gecontracteerd netwerk van universele hulpdiensten, 
verhuurders en autobedrijven. In het buitenland beschikken zij over een eigen vloot van vervangende 
auto's. En dat is wel zo handig als je tijdens je vakantie weer snel op weg wilt (met de auto of motor). 
 
Ook voor de motor 
Allianz Global Assistance Pechhulp is ook beschikbaar voor motoren. Met de bekende deskundigheid 
en professionaliteit wordt ook de pech aan je motor verholpen. Daarnaast is Allianz Global Assistance 
de enige aanbieder van pechhulp in Nederland die de mogelijkheid biedt om voor een vervangende 
motor te kiezen, zelfs in het buitenland.  
 
Dit zijn de voordelen van Allianz Global Assistance Pechhulp 

� Zeer scherpe premie - al vanaf 30,50 per jaar 
� Zeer betrouwbaar: grote automerken vertrouwen al jaren op deze hulpverlening 
� Zowel pechhulp voor auto´s als motoren  
� Wereldwijd netwerk, dus altijd en overal snelle hulp 
� All-in hulpverlening, dus geen aanvullende kosten voor bijvoorbeeld een vervangende auto of 

motor 
 
Keuze uit 
Nederland exclusief of inclusief woonplaats 
Nederland plus Europa, exclusief of inclusief woonplaats 
Optie bij auto: aanhangwagen 
Optie bij motor: vervangende motor 


