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Iberia verlengt langdurige samenwerking 
met Allianz Partners als wereldwijde 
aanbieder van verzekeringen tot 
december 2025 
 
Amsterdam, 17 november 2022 

 
Allianz Partners, een wereldleider in B2B2C verzekeringen en mobiliteitsoplossingen, 
en Iberia, de grootste luchtvaartmaatschappij van Spanje, verlengen hun bestaande 
partnership met 3 jaar in 13 landen wereldwijd.  
 
Iberia's klanten in dertien Europese markten1 zullen reisverzekeringen aangeboden krijgen. 
Verzekeringen voor inwoners van andere landen, waaronder in Latijns-Amerika, zullen 
binnenkort worden aangeboden, in 2023. Voorbeelden van de dekkingen die zijn inbegrepen 
zijn voor reisannulering, reisvertraging, gemiste aansluitingen, medische kosten in het 
buitenland en voor bagage. 
 
In sommige langen kunnen verzekerde klanten ook profiteren van teleconsultatie. Ook zijn ze 
beschermd tegen Covid-gerelateerde kosten tijdens een reis, inclusief dekking voor 
medische noodgevallen, verplichte persoonlijke quarantaine en denied boarding. Voor extra 
gemak biedt Allianz Partners alarmcentrale die 24/7 beschikbaar is voor hulpverlening tijdens 
de reis en een conciërgeservice voor klanten. 
 
De reisverzekeringsproducten en -diensten worden geleverd wanneer klanten van Iberia hun 
vliegticket boeken op de website van Iberia, in de mobiele app of via een callcenter van 
Iberia en worden geleverd door Allianz Partners. 
 
Jean-Marc Pailhol, Chief Officer Global Strategic Partnerships en Board Member bij 
Allianz Partners zegt: “We zijn erg verheugd om onze langdurige samenwerking met Iberia 
met nog eens drie jaar te verlengen en om wereldwijd erkende reisverzekeringen te 
ontwikkelen voor de klanten van Iberia, met dekkingen die passen bij het nieuwe normaal. 
Dit bevestigt onze toewijding om toonaangevende luchtvaartmaatschappijen wereldwijd te 
ondersteunen en toont een nieuwe belangrijke stap in onze positie als toonaangevende 
verzekeringspartner voor de luchtvaartindustrie.” 
 
José Luis Tirador, Chief Sales Officer bij Allianz Partners Spanje voegt toe: “We zijn 
erg trots om de vertrouwde verzekeringspartner voor Iberia te blijven. De samenwerking met 



 

Iberia gaat 16 jaar terug. Dit bevestigt onze sterke en duurzame samenwerking. Het nieuwe 
en uitgebreide aanbod biedt een gemakkelijke en handige klantervaring en extra 
bescherming voor reizigers.” 
 
Ignacio Valeros, Director of Revenue Management bij Iberia voegt toe, “Ons doel is om 
onze klanten een holistische ervaring te bieden, met alle diensten om hen tijdens hun 
vliegreis te begeleiden. Onze samenwerking met Allianz Partners stelt onze klanten in staat 
om met gemak te reizen, wetende dat ze worden beschermd door onze vertrouwde partner 
Allianz Partners. Het verlengen van onze samenwerking is geweldig nieuws voor onze 
klanten.” 
 
 

Perscontact 

Allianz Partners  FleishmanHillard: allianzpartners@fleishmaneurope.com 

Iberia     Corporate communications: prensa@iberia.es 
 

Over Iberia 

Iberia is de grootste luchtvaartmaatschappij van Spanje en de grootste luchtvaartmaatschappij tussen Europa en Latijns-
Amerika. Het behoort tot de IAG-groep en is lid van de luchtvaartalliantie oneworld. Het doel is om simpelweg de beste keuze 
voor reizen te zijn. Samen met Iberia Express en Iberia Regional Air Nostrum vliegt het van zijn hub in Madrid naar zo'n 50 
landen over de hele wereld. Naast het vervoeren van passagiers, heeft Iberia zich gediversifieerd in luchtvracht, 
vliegtuigonderhoud en luchthavenafhandelingsdiensten. 

                  

Over Allianz Partners  
Allianz Partners is wereldwijd leider op het gebied van B2B2C-verzekeringen en hulpverlening en biedt wereldwijde oplossingen 
voor internationale gezondheids- en levensverzekeringen, reisverzekeringen, automotive en assistance. Onze innovatieve 
experts zijn klantgericht en herdefiniëren verzekeringsdiensten door toekomstbestendige, hightech high-touch producten en 
oplossingen te leveren die verder gaan dan traditionele verzekeringen. Onze producten zijn naadloos geïntegreerd in de 
activiteiten van onze partners of worden rechtstreeks aan klanten verkocht via het commerciële merk Allianz Global Assistance. 
Onze 21.500 medewerkers zijn werkzaam in 75 landen en spreken 70 talen, behandelen meer dan 58 miljoen dossiers per jaar 
en zijn gemotiveerd om dat ene stapje extra te doen om onze klanten over de hele wereld te helpen en te beschermen. 

Ga voor meer informatie naar: https://www.allianz-partners.nl/ 

 
Social media 

 Volg ons op Twitter @AllianzAssistNL 

 Volg ons op LinkedIn Allianz Partners Nederland 

      

1 België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden en 
Zwitserland 

2 Algemene voorwaarden en uitsluitingen zijn van toepassing op alle abonnementen. Raadpleeg uw abonnement voor meer 
details. 
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