
AXA Belgium fietsbijstand (België tot 30 km voorbij de Belgische grens)

Welke fietsen komen in aanmerking?

• gewone fietsen, 

• mountainbikes, 

• elektrische fietsen,

• …

Dekkingen

Ongeval, panne, vandalisme, diefstal/poging tot diefstal, platte band, verlies van sleutel van 
het hangslot en/of geblokkeerd hangslot.

Hulpverlening in geval van diefstal van de fiets

Vergoeding van het transport van de verzekerde tot aan de plaats van vertrek (uw woning, 
uw verblijfplaats, uw wagen, …).

Verplichtingen bij diefstal

U dient de diefstal te melden aan de bevoegde instanties binnen de 24 uur na het transport, 

een kopie van het proces-verbaal aan ons overmaken. 

In deze bijstand heeft u ook  recht op hulpverlening bij:

• ongeval,

• panne, 

• lekke band, 

• vandalisme of poging tot diefstal van de fiets, 

• verlies van sleutel van het hangslot en/of geblokkeerd hangslot 

Organisatie en vergoeding van een pechverhelper:

De pechverhelping zal gebeuren op de plaats zelf waar de gedekte fiets is geïmmobiliseerd 
als gevolg van een incident of op de dichtstbijzijnde - voor de pechverhelpingswagen - 
toegankelijke plaats nabij de plaats van immobilisatie. 

Wanneer de gedekte fiets niet opnieuw rijklaar kan worden gemaakt of als de redelijke 
veiligheidsvoorwaarden voor het uitvoeren van de pechverhelping op de plaats van de 
immobilisatie niet kunnen worden nageleefd, verzekeren wij het vervoer van deze fiets en 
van de verzekerde hetzij naar de hersteller van zijn keuze, hetzij tot aan de plaats van 
vertrek (zijn woonplaats, zijn verblijfplaats, zijn wagen, …).



Indien de bijstand de gedekte fiets rechtstreeks naar de hersteller dient te slepen, neemt de 
maatschappij volgende kosten NIET ten laste:

• het transport van de verzekerde tot aan zijn plaats van vertrek (zijn woonplaats, zijn 
verblijfplaats, zijn wagen, …), 

• de kosten van het bestek, het demonteren, de herstelling en het onderhoud door de 
hersteller, 

• de prijs van de losse onderdelen. 

Indien u als verzekerde vergezeld bent door familieleden nemen wij, indien nodig, het 
transport van deze personen naar hun plaats van vertrek, ten laste.

Premie 

De fietsbijstand is standaard inbegrepen in de basisdekkingen van de familiale verzekering 
bij AXA Belgium. Er wordt dus geen meerkost aangerekend.

 


