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Allianz Global Assistance

Doorlopende  
Fietsverzekering
bij diefstal, schade  

en pech onderweg

Doorlopende Fietsverzekering

Altijd weer snel op weg met 
de doorfietsgarantie
Of je nu regelmatig lange fietstochten maakt 
of de fiets voor woon-werkverkeer gebruikt: 
je wilt niet stil komen te staan met pech. 
En aan diefstal van je fiets wil je al helemaal 
niet denken. Gelukkig biedt de Doorlopende 
Fietsverzekering van Allianz Global Assistance 
uitkomst. Met de Pechhulp service is hulp 
altijd binnen handbereik. En wordt je fiets 
gestolen? Dan maken wij je geld snel over 
naar je rekening. Dat is wel zo prettig.

Voor elke soort fiets
De verzekering is af te sluiten voor elke soort fiets. Van 
e-bike tot stadsfiets. Zowel nieuw als tweedehands. En 
heb je accessoires bij je fiets? Dan kun je deze eenvoudig 
meeverzekeren. De Doorlopende Fietsverzekering bestaat 
standaard uit diefstaldekking. Je kunt ervoor kiezen om 
aanvullend Schade en Pechhulp te verzekeren. Het is mogelijk 
om de premie per jaar of per maand te betalen. Zonder extra 
toeslag. En als je fiets wordt gestolen, dan kun je je nieuwe 
fiets gewoon op dezelfde polis verzekeren. 

Dit betekent Allianz Global Assistance:
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar;
• eigen alarmcentrales in 34 landen wereldwijd;
• meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening;
• professionele hulp in het Nederlands;
• snelle en eerlijke schadebehandeling;
• het inschakelen van de beste (fiets)monteurs om je snel 

weer op weg te helpen.

Voor meer informatie kun je kijken op www.allianz-assistance.nl

Ik vind het 

heerlijk om te 

toeren in 

het bos. Mijn advies?

Een Doorlopende 

Fietsverzekering. Dan is 

je fiets altijd goed 

verzekerd. En bij pech 

onderweg word je snel 

geholpen. Nergens meer 

omkijken naar dus!

Unieke voordelen:
• Al vanaf € 2,35 per maand verzekerd voor 

diefstal en vanaf € 3,85 per maand voor diefstal, 
schade en pechhulp;

• In geval van diefstal wordt de aankoopwaarde 
binnen 7 dagen uitgekeerd;

• Vergoeding voor een leenfiets bij schade;
• Inzet van gecertificeerde fietsmonteurs bij pech 

onderweg;
• In 95% van de pechgevallen reparatie ter plaatse;
• Betaling mogelijk per jaar of per maand,  

zonder toeslag;
• Na één jaar, dagelijks opzegbaar.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie of het berekenen van je premie 
op www.allianz-assistance.nl/fietsverzekering of vraag 
om informatie bij je verzekeringsadviseur.

How can we help?
Allianz Global Assistance
Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 561 87 11 • Fax: +31 (0)20 668 40 91
info@allianz-assistance.nl • www.allianz-assistance.nl

Uw verzekeringsadviseur

FSC LOGO  zwart 
30x13

Rechts lijnen met kader

4,5 mm



Dekkingsoverzicht
Diefstal Diefstal, Schade en Pechhulp

Bij diefstal in de eerste drie jaar keren wij het verzekerde 
bedrag uit. Je kunt dan zelf kiezen welke nieuwe fiets je koopt. 
Na drie jaar gelden er afschrijvingen: in het vierde jaar 25% 
van de aankoopwaarde, in het vijfde jaar 40%, in het zesde jaar 
55%, in het zevende jaar 65%, in het achtste jaar 75% en het 
negende jaar 80%.

Bij diefstal in de eerste drie jaar keren wij het verzekerde 
bedrag uit. Je kunt dan zelf kiezen welke nieuwe fiets je koopt. 
Na drie jaar gelden er afschrijvingen: in het vierde jaar 25% 
van de aankoopwaarde, in het vijfde jaar 40%, in het zesde jaar 
55%, in het zevende jaar 65%, in het achtste jaar 75% en het 
negende jaar 80%.

Juridische hulp bij schade: veroorzaakt een ander schade aan 
jou of je fiets? Dan helpen wij om de schade te verhalen op de 
betrokken partij.

Juridische hulp bij schade: veroorzaakt een ander schade aan 
jou of je fiets? Dan helpen wij om de schade te verhalen op de 
betrokken partij.

Een ongelukje onderweg? Heb je zelf per ongeluk schade 
veroorzaakt aan je fiets, of is je fiets door vandalisme 
beschadigd? De schadedekking biedt dan uitkomst.

Pechhulp: reparatie onderweg in heel Nederland. Voor alle 
soorten fietsen, door een gecertificeerde fietsenmaker.

Kijk voor de uitgebreide dekkingen en productvoorwaarden 
op www.allianz-assistance.nl/fietsverzekering of neem 
contact op met je verzekeringsadviseur.

Juridische hulp
Heb je schade als gevolg van een ongeval? Of veroorzaakt een 
ander schade aan jou of je fiets? Dan helpen wij je om de schade te 
verhalen op de betrokken partij. Juridische hulp maakt standaard 
onderdeel uit van de verzekering, of je nu kiest voor alleen Diefstal, of 
ook Schade en Pechhulp.

Doorfietsgarantie
Met de Doorlopende Fietsverzekering van Allianz Global Assistance kan 
je altijd rekenen op doorfietsgarantie. Wat voor dekking je ook hebt:
• Is je fiets gestolen? Dan krijg je de aankoopwaarde binnen 7 dagen 

uitgekeerd.
• In geval van schade krijg je een vergoeding voor een leenfiets. 
• Bij pech onderweg word je ter plaatse geholpen door gecertifi-

ceerde fietsmonteurs.

Kies zelf wat je verzekert
Wat je wilt verzekeren, dat is persoonlijk. Daar 
houden we rekening mee. De Doorlopende 
Fietsverzekering is flexibel opgebouwd. Je kunt 
deze daarom zo uitgebreid maken als je zelf 
wilt. Je kunt kiezen uit twee opties:

1. Alleen Diefstal
Je kunt je fiets verzekeren voor alleen diefstal. Wordt je fiets 
gestolen? Dan ontvang je in de eerste drie jaar van de verzekering 
de aankoopwaarde* van je fiets terug. Na drie jaar gelden er 
afschrijvingen. Je bent altijd wereldwijd verzekerd voor diefstal. Je 
kunt je fiets dus gerust meenemen op vakantie.

2. Diefstal, Schade en Pechhulp
Naast Diefstal, kun je de verzekering uitbreiden met Schade 
en Pechhulp. Waar in Nederland je ook stil komt te staan, één 
telefoontje naar onze alarmcentrale en een monteur komt naar  
je toe met een bus die volledig is ingericht als mobiele werkplaats. 
In 95% van de gevallen word je direct weer op weg geholpen.
Wat voor fiets of e-bike je ook hebt en waar je ook staat. Zelfs tot 
30 kilometer over de Nederlandse grens in België of Duitsland. 

Kan je fiets op de pechlocatie niet gemaakt worden of wil je liever 
teruggebracht worden? Dan vervoert Allianz Global Assistance jou 
én je fiets naar een locatie naar keuze, binnen een straal van  
30 kilometer. En fiets je samen met iemand anders? Dan wordt 
ook deze persoon met fiets vervoerd. Samen uit, samen thuis! 

Heb je een ongelukje gehad? Of is je fiets beschadigd door 
bijvoorbeeld vandalisme? Met de schadedekking wordt deze 
schade vergoed, na aftrek van een eventueel eigen risico.
 

Premieoverzicht*

Fiets Diefstal Diefstal, schade en pechhulp
Verzekerde waarde t/m Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 1 Regio 2 Regio 3
€ 300,- € 54,00 € 28,20 € 28,20 € 72,00 € 46,20 € 46,20
€ 350,- € 54,00 € 28,20 € 28,20 € 75,00 € 46,20 € 46,20
€ 400,- € 54,00 € 28,20 € 28,20 € 78,00 € 46,80 € 46,20
€ 450,- € 54,00 € 28,80 € 28,20 € 81,00 € 49,20 € 46,20
€ 500,- € 54,00 € 30,60 € 28,20 € 84,00 € 52,20 € 46,20
€ 600,- € 60,00 € 35,40 € 31,80 € 93,00 € 57,60 € 51,00
€ 700,- € 69,00 € 38,40 € 36,00 € 99,00 € 63,00 € 52,80
€ 800,- € 84,00 € 44,40 € 42,00 € 108,00 € 67,80 € 57,60
€ 900,- € 90,00 € 53,40 € 46,80 € 117,00 € 72,00 € 61,20
€ 1.000,- € 93,00 € 57,00 € 50,40 € 126,00 € 75,60 € 62,40
€ 1.200,- € 99,00 € 63,00 € 54,00 € 135,00 € 79,20 € 64,80
€ 1.400,- € 105,00 € 66,60 € 54,00 € 144,00 € 87,60 € 69,00
€ 1.600,- € 111,00 € 71,40 € 54,00 € 153,00 € 96,60 € 75,00
€ 1.800,- € 120,00 € 77,40 € 57,00 € 159,00 € 105,00 € 81,00
€ 2.000,- € 129,00 € 80,40 € 63,00 € 168,00 € 107,40 € 87,00
€ 2.500,- € 153,00 € 94,80 € 75,00 € 180,00 € 114,60 € 96,00
€ 3.000,- € 177,00 € 109,20 € 90,00 € 216,00 € 128,40 € 114,00
€ 3.500,- € 201,00 € 124,80 € 102,00 € 252,00 € 139,20 € 123,00
€ 4.000,- € 225,00 € 142,20 € 108,00 € 276,00 € 154,80 € 135,00
€ 4.500,- € 249,00 € 159,60 € 117,00 € 300,00 € 170,40 € 147,00
€ 5.000,- € 273,00 € 177,00 € 126,00 € 324,00 € 187,80 € 159,00

E-bike Diefstal Diefstal, schade en pechhulp
Verzekerde waarde t/m Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 1 Regio 2 Regio 3
€ 1.500,- € 54,00 € 43,80 € 39,00 € 75,00 € 63,60 € 58,80
€ 2.000,- € 56,40 € 51,00 € 51,00 € 76,80 € 64,80 € 62,40
€ 2.500,- € 58,80 € 51,00 € 51,00 € 82,20 € 69,60 € 64,80
€ 3.000,- € 61,20 € 51,00 € 51,00 € 83,40 € 73,20 € 67,20
€ 4.000,- € 68,40 € 57,60 € 51,00 € 97,20 € 81,60 € 75,60
€ 5.000,- € 73,20 € 61,20 € 58,20 € 109,20 € 91,20 € 84,60
€ 6.000,- € 82,80 € 62,40 € 60,00 € 120,00 € 99,60 € 91,80

Overzicht postcodes en regio’s
Regio 1 Regio 2 Regio 3

1000 - 1119
1120 - 1999

2000 - 2039
2040 - 2259

2260 - 2289
2290 - 2499

2500 - 2599
2600 - 2999

3000 - 3099
3100 - 3240

3241 - 3257
3258 - 4299

4300 - 4799
4800 - 4999

5000 - 5049
5050 - 5199

5200 - 5220
5221 - 5221

5222 - 5237
5238 - 5599

5600 - 5655
5656 - 6039

6040 - 6049
6050 - 6129

6130 - 6137
6138 - 6499

6500 - 6549
6550 - 6799

6800 - 6849
6850 - 6899

6900 - 8199
8200 - 8249

8250 - 8899
8900 - 8935

8936 - 9699
9700 - 9749

9750 - 9999

* - De genoemde bedragen zijn jaarpremies.  
 Betaling per maand is mogelijk, zonder toeslag.  

 - Bedragen in euro’s en inclusief assurantiebelasting
 - Je betaalt geen poliskosten voor het afsluiten van  

 de Doorlopende Fietsverzekering

* Als aankoopwaarde geldt de waarde van de fiets bij het afsluiten van de verzekering. 
Als de fiets niet nieuw is als de verzekering ingaat, dan is een taxatie nodig.


