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FIETSVERZEKERING VAN ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE BESTE KOOP 

 
Amsterdam, 30 april 2019 – De Consumentenbond heeft weer haar jaarlijkse onderzoek naar 
fietsverzekeringen gedaan. Hierbij zijn de kwaliteit en prijzen van achttien fietsverzekeringen van negen 
aanbieders vergeleken. In het onderzoek komen de Kortlopende en Doorlopende Fietsverzekering van 
Allianz Global Assistance als beste naar voren in de categorie ‘stadsfiets’. Deze verzekeringen hebben 
volgens de Consumentenbond de beste prijs-kwaliteit verhouding. Allianz Global Assistance ontving het 
predicaat ‘Beste Koop’ onder andere naar aanleiding van de wijzigingen die eind 2018 zijn doorgevoerd in 
de fietsverzekeringen. 

Zelf samenstellen 

De Fietsverzekering van Allianz Global Assistance kan door de consument zelf samengesteld worden. Hij 
verzekert dus uitsluitend wat hij echt belangrijk vindt. Dat kan alleen diefstal zijn, of ook schade en hulp bij 
pech onderweg. Juridische hulp is altijd onderdeel van de Fietsverzekering. 

Kortlopend of doorlopend 

Allianz Global Assistance biedt twee soorten fietsverzekeringen aan. Een Kortlopende Fietsverzekering, die 
de consument afsluit voor een periode van drie jaar. En een  Doorlopende Fietsverzekering, die  na één 
jaar maandelijks opzegbaar is. Het is daarbij mogelijk om de premie per jaar of per maand te betalen. Beide 
varianten van de Fietsverzekering hebben het predicaat ‘Beste Koop’ ontvangen. 

Het complete onderzoek 

De complete lijst met voorwaarden en prijzen van de verschillende fietsverzekeringen wordt in de 

consumentengids van april getoond. Lees hier het complete onderzoek van de Consumentenbond. 

Over Allianz Partners  

Allianz Partners is de B2B2C-leider in hulp- en verzekeringsoplossingen op de volgende gebieden: 
hulpverlening, internationale gezondheidszorg en reis-, pechhulp- en fietsverzekeringen. Deze oplossingen, 
die een unieke combinatie van verzekering, service en technologie vormen, zijn beschikbaar voor zakelijke 
partners of via directe en digitale kanalen onder drie internationaal gerenommeerde merken: Allianz Global 
Assistance, Allianz Care en Allianz Automotive. Bij Allianz Partners werken meer dan 19.000 werknemers 
in 76 landen. We spreken 70 talen en we behandelen 54 miljoen gevallen per jaar. Klanten en werknemers 
worden daarmee op alle continenten beschermd. 

https://ap.allianz-assistance.nl/CMS/upload/10_2047.pdf

