Allianz Global Assistance

Life Assistant
helpt hulpverleners als elke
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seconde telt

Hoe vertel je wie je bent als je niet meer kunt praten?
Help de mensen die jou willen helpen
Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld. Jarenlange ervaring vormt de basis van de vier Assistant Services.
Life Assistant is daar één van. Deze service komt het hele jaar door van pas, in binnen- en buitenland, bij elke reis of bij elk uitje.

Zo werkt Life Assistant
Het product
Voor slechts € 9,95 ontvang je de twee onder
delen die samen Life Assistant vormen. Je krijgt:
1. een duurzaam polsbandje, een halsketting en
stickers, alle met unieke ID-code
2. een persoonlijke internet-account via
www.assistant-services.nl.
Het product is een jaar lang geldig. Daarna is
verlenging mogelijk, voor € 4,95 per jaar.

Noodgeval!
Je wordt bij een noodgeval aangetroffen.
Je bent bewusteloos, slecht aanspreekbaar of
je spreekt de lokale taal niet. Dit is het moment
waarop Life Assistant z’n waarde gaat bewijzen.
Gelukkig heb je de duidelijk zichtbare Life
Assistant, waarop het telefoonnummer staat.
Dit nummer is vanuit alle landen bereikbaar.

Online activeren
Via jouw persoonlijke en beveiligde internetaccount vul je de ID-codes van het polsbandje,
de halsketting en stickers in. Daarna vul je jouw
persoonlijke gegevens in, inclusief jouw m
 edisch
dossier en contactpersonen die gewaarschuwd
moeten worden in geval van nood. Zo worden
jouw gegevens gekoppeld aan jouw ID-code.
Deze gegevens zijn altijd te wijzigen.

De hulpverlener
belt!
De hulpverlener belt met de alarmcentrale
van Life Assistant. Daar heeft men toegang
tot jouw medisch dossier. Zo krijgen artsen en
verplegers snel inzicht in jouw persoonlijke,
medische gegevens. En krijg je de juist hulp.

Altijd cruciale
gegevens bij u
Wanneer je dat nodig vindt, draag je het
polsbandje en de ketting. De stickers heb je op
jouw persoonlijke spullen geplakt.

Eind goed, al goed!
Hulpverleners zijn erg geholpen met goede
informatie. Dankzij Life Assistant kan eerste
hulpverlening optimaal uitgevoerd worden.

