
SAMEN 
NIEUWE PADEN
VERKENNEN

Fiets bijstands- en reisverzekering

PREMIEOVERZICHT*

Verzekerde 
waarde 
t/m

Fiets E-bike

Diefstal Diefstal, schade 
en pechhulp Diefstal Diefstal, schade 

en pechhulp

€ 350,00 € 28,20 € 46,20

€ 55,00 € 75,00

€ 400,00 € 28,20 € 46,80

€ 450,00 € 28,80 € 49,20

€ 500,00 € 30,60 € 52,20

€ 600,00 € 35,40 € 57,60

€ 700,00 € 38,40 € 63,00

€ 800,00 € 44,40 € 67,80

€ 900,00 € 53,40 € 72,00

€ 1 000,00 € 63,00 € 75,60

€ 1 200,00 € 66,00 € 79,20

€ 1 400,00 € 69,00 € 87,60

€ 1 600,00 € 75,00 € 96,60 € 60,00 € 75,00

€ 1 800,00 € 81,00 € 105,00 € 60,00 € 80,00

€ 2 000,00 € 87,00 € 107,40 € 60,00 € 80,00

€ 2 500,00 € 102,00 € 114,60 € 65,00 € 85,00

€ 3 000,00 € 117,00 € 128,40 € 70,00 € 90,00

€ 3 500,00 € 132,00 € 139,20 € 80,00 € 100,00

€ 4 000,00 € 144,00 € 154,80 € 90,00 € 110,00

€ 4 500,00 € 162,00 € 170,40 € 95,00 € 115,00

€ 5 000,00 € 180,00 € 187,80 € 100,00 € 120,00

€ 5 500,00 € 105,00 € 130,00

€ 6 000,00 € 110,00 € 140,00

* De genoemde bedragen zijn jaarpremies. Bedragen zijn inclusief verzekeringstaksen.

Heeft u een opmerking neem dan 
contact op met onze dienst  
Quality via quality.be@allianz.com of 
neem contact op met de Ombudsman 
van de Verzekeringen via info@
ombudsman.as of per post op het 
adres de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Alle ondertekende verzekeringen zijn 
onderworpen aan de Belgische wetten.

Dit document is slechts een 
samenvatting zonder enige 
contractuele waarde.  
 
 
 

Voor meer informatie,  
raadpleeg onze  
algemene voorwaarden op  
www.allianz-assistance.be

Allianz Partners 
AWP P&C S.A. Belgian Branch 
Koning Albert II laan 32,  
1000 Brussel, België 

Toegelaten onder  
het codenummer 2769
Tel: + 32 2 290 64 68
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De fietsverzekering beschermt u het hele jaar door tegen diefstal, beschadiging 
en biedt u eveneens bijstand.

Welk  type fiets?

• stadsfietsen, mountainbikes en racefietsen tot maximum € 5 000 
• elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/uur tot maximum € 6 000
• tweedehands fietsen tot en met 3 jaar oud

FIETSVERZEKERING

WAARBORGEN E-bike
Stadsfietsen,  

mountainbikes en
racefietsen

Diefstaldekking

• wereldwijde dekking
• de eerste drie jaar geen 

afschrijving
• geen vrijstelling

• wereldwijde dekking
• de eerste drie jaar  

geen afschrijving
• 20% vrijstelling voor  

mountainbikes
 en racefietsen

Schadedekking

• wereldwijde dekking
• schade aan de fiets  

in geval van 
onverwacht ongeval, 
vandalisme, ongeluk

• € 25 vrijstelling per 
schade

• wereldwijde dekking
• schade aan de fiets  

in geval van  
onverwacht ongeval,  
vandalisme, ongeluk

• € 25 vrijstelling per  
schade.

 Mountainbikes en  
racefietsen: € 50

 vrijstelling bij 
deelschade  
en 20% vrijstelling bij  
totaal verlies

Pechhulp

• bijstand in de Belux  
en tot 30 km over de  
grens, en in Nederland

• alarmcentrale 24/7  
bereikbaar

• vervoer naar uw 
verblijfplaats, 
bestemming of 
fietshersteller

• bijstand in de Belux  
en tot 30 km over de  
grens, en in Nederland

• alarmcentrale 24/7  
bereikbaar

• vervoer naar uw 
verblijfplaats, 
bestemming of 
fietshersteller

DE 
UITZONDERINGEN E-bike

Stadsfietsen,  
mountainbikes en

racefietsen

Diefstal is niet 
verzekerd

• als de fiets niet op slot 
stond met een slot van 
de keurmerken ART2 
(of hoger) of de Sold 
Secure Gold/Silver

• bij makkelijk 
afneembare 
onderdelen van de fiets  
zoals batterij, 
fietscomputers  
en navigatieapparatuur

 behalve als de hele fiets
 wordt gestolen

• als de fiets niet op slot 
stond met een slot van 
de keurmerken ART2 
(of hoger) of de Sold 
Secure Gold/Silver

• bij makkelijk 
afneembare 
onderdelen van de fiets  
zoals batterij, 
fietscomputers  
en navigatieapparatuur

 behalve als de hele fiets
 wordt gestolen

Schade niet 
gedekt

• banden, jasbeschermer,  
kettingkast, snelbinders, 
kabels, bel, verlichting  
en schade door krassen 
en schrammen tenzij 
de rest van de fiets 
beschadigd is

• bij schade aan de  
batterij, terwijl die  
nog gewoon werkt

• bij schade van minder 
dan € 250 (alleen voor 
mountainbikes en

 racefietsen)
• banden, jasbeschermer, 

kettingkast, snelbinders, 
kabels, bel, verlichting 
en schade door krassen 
en schrammen tenzij 
de rest van de fiets 
beschadigd is

Pechhulp niet 
voorzien

• bij bijstand die nodig is  
door een lege batterij

• bij pech op minder dan  
1 km van uw 
woonplaats

• bij pech op minder dan  
1 km van uw 
woonplaats

Huurfietsen zijn uitgesloten.

Verzekeringsjaar Vergoeding

1e t/m 3e jaar Geen afschrijving

4e jaar Tot max. 75% van de verzekerde waarde

5e jaar Tot max. 60% van de verzekerde waarde

6e jaar Tot max. 45% van de verzekerde waarde

7e jaar Tot max. 35% van de verzekerde waarde

8e jaar Tot max. 25% van de verzekerde waarde

Vanaf het 9e jaar Tot max. 20% van de verzekerde waarde

AFSCHRIJVINGEN

tweedehands  
fietsen tot 

3 JAAR 
(48 maanden  

min 1 dag)  
gedekt

geen afschrijving  
of vrijstelling op 

de batterij

tot 
4 KEER 

bijstand per 
verzekerings- 

jaar!

 fiets t/m 
€5000 verzekerd 

en e-bike t/m 
€6000

TROEVEN


