vab.be
contact@vab.be
03 253 60 62
facebook.com/vab
Toepasselijk recht
Op deze producten is het Belgisch recht van toepassing.
Algemene voorwaarden
Deze folder is louter informatief en limitatief. Hij kan de bepalingen van een
(verzekerings)contract, zoals deze vervat zijn in de algemene en bijzondere
voorwaarden, niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen. Ontdek onze volledige
algemene voorwaarden, IPID-documenten en tarieven op vabfietsbijstand.be en
vabfietsverzekering.be. Deze documenten dienen doorgenomen te worden voor
de aanschaf van het product. Voor al je vragen kan je ook contact opnemen met
VAB-klantenservice op het nummer 03 253 60 62.
Onderschreven door KBC Verzekeringen
Onze verzekeringsproducten zijn onderschreven door KBC Verzekeringen nv.
Maatschappelijke zetel: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven,
België. BE 0403.552.563, RPR Leuven. Toegelaten voor alle takken onder de
code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
De verzekeraar dekt de prestaties vermeld in dit document, uitgezonderd
fietsbijstand dewelke gewaarborgd wordt door VAB nv.
Jaarcontracten en stilzwijgende verlenging
Contracten met een duurtijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd. Voor een
offerte kan je terecht op vabfietsbijstand.be en vabfietsverzekering.be.
Interne klachtenservice
Voor klachten kan je terecht bij VAB-klachtenservice: Pastoor Coplaan 100, 2070
Zwijndrecht, België - BE 0436.267.594 - vab.be/contact - klachtenbehandeling@
vab.be - 03 253 61 40.
Ombudsman van de Verzekeringen
Kom je niet tot een passende oplossing, contacteer dan de ‘Ombudsman van de
Verzekeringen’, die optreedt voor de hele sector: Meeùssquare 35, 1000 Brussel
- info@ombudsman.as - www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het
recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
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Sluit je vandaag nog aan bij VAB!

Fiets
bijstand

Gerust eropuit
met de fiets!
2022

Word vandaag nog lid via vabfietsbijstand.be,
vabfietsverzekering.be of bel 03 253 60 62.

Fiets
verzekering

VAB-Fietsbijstand
is gewaarborgd door
VAB nv.

Fiets
bijstand
Dag en nacht, in de hele Benelux
Wat is gewaarborgd
24/7 bescherming vanaf je woonplaats in
België. We helpen je ook tijdens je tochten in
Nederland en Groothertogdom Luxemburg.
We helpen je met diverse types fietsen:
e-bikes, sportfietsen en scooters (tot 50cc).
In 80% van de gevallen lossen we problemen
onmiddellijk op. En anders brengen we jou en
je fiets naar de plaats die het meest geschikt
is voor herstelling.

Wat is niet gewaarborgd
Tussenkomst voor fietspech ten gevolge
van het beoefenen van sport als beroep of
tegen bezoldiging/sponsoring en de hieraan
verbonden trainingen.
Een regelmatig defect van de fiets, ten
gevolge van gebrekkig onderhoud.
Hulp aan fietssloten, tenzij ontegensprekelijk
bewijs wordt geleverd dat de rechthebbende
de eigenaar is van de fiets.

€ 49
per jaar

€ 81
per jaar

€ 107
per jaar

Alle waarborgen ontdek je op vabfietsbijstand.be
of bel ons voor meer info op 03 253 60 62.
Tarieven geldig vanaf 01/05/2022, onder voorbehoud van
drukfouten. Meer info over algemene voorwaarden, IPIDdocumenten en klachtenbehandeling vind je op de laatste
pagina van deze folder.

VAB-Fietsverzekering
is onderschreven door
KBC Verzekeringen.
VAB-Fietsbijstand
is gewaarborgd door
VAB nv.

Fiets
verzekering
Wereldwijd beschermd tegen schade of diefstal
Wat is gewaarborgd

Wat is niet gewaarborgd

We vergoeden de kosten bij diefstal van
je fiets.

Schade die ontstaat uit slijtage,
verkleuring, vervuiling en andere
redenen die het gevolg zijn van
blootstelling aan langzaam inwerkende
invloeden.

Onverwachte beschadiging waardoor je
fiets onbruikbaar is, betalen we terug.

Schade die valt onder de garantie of een
onderhoudscontract.

Je bent zeker van pechbijstand voor
je gewaarborgde fiets*. Vanaf je
woonplaats in België helpen we je 24/7,
ook tijdens je tochten in Nederland en
Groothertogdom Luxemburg.

Schade die door jezelf of met je
medeweten wordt veroorzaakt en die te
wijten is aan opzet, klaarblijkelijk slecht
onderhoud of oneigenlijk gebruik van
de verzekerde fiets.

We brengen je naar een plaats waar je
je reis kan verderzetten of brengen je
indien mogelijk naar huis.

Iedere vraag tot schadevergoeding of
levering van bijstand vóór de afsluiting
van de polis.

Max. te verzekeren waarde: tot € 2.000
voor een stadsfiets en tot € 10.000 voor
een e-bike.

Leasing-, beroeps-, sportfietsen
(koersfietsen en mountainbikes), en
speed pedelecs kunnen niet verzekerd
worden.

Elektrische fietsen (tot 25km/u) en
stadsfietsen, tot 6 maanden na aankoop.

3,85%

van de waarde
van de fiets per jaar

+

€ 15
combivoordeel

€ 34

optioneel per jaar
voor fietsbijstand

Check
ook vab.be
voor onze
afzonderlijke
fietsproducten

Alle waarborgen ontdek je op vabfietsverzekering.be of bel ons voor meer info op 03 253 60 62.
Tarieven geldig vanaf 01/05/2022, onder voorbehoud van drukfouten.
Meer info over algemene voorwaarden, IPID-documenten en klachtenbehandeling
vind je op de laatste pagina van deze folder.
*Recht op pechbijstand geldt bij een combinatieproduct: VAB-Fietsverzekering met VAB-Fietsbijstand.

