
 

  

 
 
 

 

 

 

 
Tel: +31 (0)20 561 87 11 

Fax: +31 (0)20 561 88 65 

info@allianz-assistance.nl 

www.allianz-assistance.nl 

AWP P&C S.A. – Dutch Branch 
Poeldijkstraat 4 

1059 VM Amsterdam 

Postbus 9444 

1006 AK Amsterdam 

 

IBAN: NL70 RABO 0102 5843 46 
BIC: RABONL2U 

KvK Amsterdam nr. 33094603 

 
De fietsverzekering van Allianz Global Assistance – altijd weer snel op weg 
 
Veel mensen trekken er met dit mooie weer met de fiets op uit. Ga je ook regelmatig met de fiets op pad 
of kies je dit jaar voor een fietsvakantie? Als je vaak de fiets pakt, dan is een fietsverzekering een goed 
idee. 
 
Waarom de fietsverzekeringen van Allianz Global Assistance? 
Of je de fiets nu gebruikt voor lange fietstochten of voor woon-werkverkeer: pech is nooit leuk en diefstal 
al helemaal niet. De fietsverzekeringen van Allianz Global Assistance zijn af te sluiten voor elk soort 
fiets, van e-bike tot stadsfiets. Zowel nieuw als tweedehands. Naast een dekking voor Diefstal of 
Diefstal en Schade, bieden deze verzekeringen een handige service; Pechhulp door heel Nederland. 
Daarmee is hulp altijd binnen handbereik en hoef je nooit lang stil te staan. 
Je kunt kiezen voor een doorlopende fietsverzekering, die je na één jaar op elk moment kunt opzeggen. 
Of je kiest voor een kortlopende fietsverzekering die na drie jaar afloopt. 
 
Diefstal of Diefstal en Schade 
De fietsverzekeringen van Allianz Global Assistance bestaan standaard uit diefstaldekking. Wanneer je 
fiets wordt gestolen, ontvang je in de eerste drie jaar van de verzekering de aankoopwaarde van je fiets 
terug. Heb je een ongelukje gehad of is je fiets beschadigd door bijvoorbeeld vandalisme? Dan heb je 
recht op een leenfiets. Hiervoor ontvang je een vergoeding. Ook wordt de schade vergoed. 
Neem je de fiets mee op vakantie? Geen probleem, je bent altijd wereldwijd verzekerd voor diefstal en 
schade. 
 
Pechhulp: hulp is altijd dichtbij 
Pech onderweg met de fiets is al vervelend genoeg. Waar je ook stil komt te staan, één telefoontje naar 
onze alarmcentrale en een gecertificeerde monteur is al onderweg. Deze monteur komt naar je toe met 
een bus die volledig is ingericht als mobiele werkplaats. Het streven is altijd dat je fiets direct wordt 
gerepareerd. Als dit niet lukt of je wil liever worden teruggebracht? Dan worden jij en jouw fiets vervoerd 
naar een locatie naar keuze, binnen een straal van 30 kilometer. Ook tot 30 kilometer over de 
Nederlandse grens in België of Duitsland. 
 
Verlengde garantie op de accu van je e-bike 
Op de meeste accu’s krijg je 2 jaar fabrieksgarantie. De problemen beginnen echter meestal pas 
daarna. De kosten kunnen in dat geval flink oplopen. Op onze Kortlopende Fietsverzekering heb je de 
mogelijkheid om de garantie te verlengen tot 3 jaar. Als je accu uitvalt, dan vergoeden wij de reparatie 
of vervanging. 
 
Altijd snel weer op weg 
Welke dekking je ook kiest, je bent altijd verzekerd van doorfietsgarantie: 
- Fiets gestolen? Het volledig verzekerde bedrag ontvang je snel op je rekening 
- Schade? Je ontvangt naast de vergoeding van de reparatiekosten ook een vergoeding voor een 

leenfiets. 
- Pech onderweg? Je wordt geholpen door gecertificeerde fietsmonteurs. Zijn deze niet 

beschikbaar? Dan sturen we een bergingsbedrijf om je verder te helpen. 


