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Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van wijzigingen en zet- en drukfouten. Aan de informatie op deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

directe hulp als de nood
het hoogst is

Eng idee: je kind raakt zoek
Je zoekgeraakte kind snel weer terug!
Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld. Jarenlange ervaring vormt de basis van de vier Assistant Services.
Kid Assistant is daar één van. Deze service komt het hele jaar door van pas, in binnen- en buitenland. Bij elke reis of elk uitje.

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

Uw kind is zoek!
Hoe goed je ook oplet, het kan in een oogwenk
gebeurd zijn: jouw kind is nergens meer te
vinden! Dit is het moment waarop Kid Assistant
z’n waarde gaat tonen.

Online activeren
Via jouw persoonlijke en beveiligde internetaccount vul je de ID-code in die op het polsbandje vermeld staat. Daarna vul je jouw persoonlijke
gegevens in, zodat ze gekoppeld worden aan
jouw ID-code. Ook voer je drie contactpersonen
naar keuze in. Bijv. ouders, grootouders, voogd
e.d. In nood worden deze contactpersonen
gebeld. De gegevens zijn altijd te wijzigen.

De vinder belt!
Een behulpzame omstander ontfermt zich over
jouw kind. Op het polsbandje staat een telefoon
nummer. Via dit telefoonnummer treedt de
vinder in contact met de eerste van 3 opgegeven
contactpersonen. Bij geen gehoor wordt de
volgende gebeld. Ook worden SMS berichten
verstuurd. Samen spreek je vervolgens af hoe je
zo snel mogelijk weer met jouw kind
herenigd wordt.

Op reis?
Je kunt jouw kind bij elke gelegenheid het
polsbandje omdoen: vakantie, schoolreis,
weekendjes weg, zelfs als jouw kind bij anderen
gaat spelen.

Eind goed, al goed!
Samen met Kid Assistant kun je ervoor zorgen
dat je snel weer herenigd wordt met jouw kind.

