FIETSVERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
KBC Verzekeringen NV – België - onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014.

KBC Verzekeringen

Fietsverzekering

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het document is niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie over de gekozen
verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele informatie en contractuele voorwaarden van deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?
Met deze schadeverzekering kunt u uw nieuwe (elektrische) fiets verzekeren tegen beschadiging en diefstal.
De verzekering geldt wereldwijd.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?
 1) Stads-, plooi-, lig- en bakfietsen
2) Electrische fiets met trapondersteuning
tot 25 km/u
 Elke onverwachte beschadiging, vernieling of
verlies van de fiets. Dit op voorwaarde dat de
fiets vermeld is in het aansluitingsbewijs.

 Slijtage, verkleuring, vervuiling en andere
geleidelijk optredende schade;
 Schade die geen invloed heeft op het gebruik of
de functie van de fiets;
 Regelmatig terugkerend defect;
 Defecten en pannes indien de fiets zich al bij
een hersteller bevindt;
 Georganiseerde ritten waarbij de organisatie
voorziet in een technische bijstand.
De volledige lijst met uitsluitingen vindt u in de
algemene voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

De verzekering geldt niet voor fietsen die u least, verhuurt of beroepshalve uitleent.

!

Elektrische fietsen met elektrische hulpmotor die helpt zonder te trappen waardoor ze dus autonoom
kunnen rijden en fietsen gebruikt voor bezoldigd personen- en/of goederenvervoer kunnen niet
verzekerd worden.

!

Electrische fietsen met trapondersteuning sneller dan 25km/u.

!

Bij schade wordt er een franchise toegepast van 50€.

!

Vanaf de 13e maand wordt er een afschrijvingspercentage toegepast van 1% per maand.

!

Om fietsdiefstallen te voorkomen, leggen we preventiemaatregelen op, zoals het gebruik van een ARTgoedgekeurd slot (cat. 2 of hoger) of een “Sold Secure” Bicycle slot, type Gold/Silver.

Waar ben ik gedekt?
 De fietsverzekering geldt wereldwijd.
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Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het sluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te
verzekeren risico bezorgen.
Als er zich tijdens de looptijd van het contract wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u
verzekerd bent, moet u dat melden.
U moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat een schadegeval zich
voordoet.
Bij een schadegeval moet u dat melden binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden en
alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en u ontvangt daarvoor een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De
overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
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Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat
doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
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