
Diefstal Fiets

In het verkeer neemt de fiets meer en meer een belangrijke plaats in. De fiets wordt niet 
alleen gebruikt voor korte afstanden, maar ook voor langere fietstochten in binnen- en 
buitenland. De verzekeringnemer is ook bereid om in een goede fiets te investeren.
Een bescherming tegen diefstal van deze fiets en zijn vaste accessoires is dan ook geen 
overbodige luxe.
Diefstal Fiets biedt hiervoor een eenvoudige oplossing.

Dekkingen

Wereldwijde dekking diefstal voor:

• alle (terrein)fietsen, racefietsen, hybride fietsen, pedelec (pedaal aangedreven 
elektrische fiets), E-bike (elektrische fiets);

• de vaste accessoires (limitatieve opsomming): − fietsaanhangwagen

o bagagetassen

o aanhangfiets

o kinderstoel

o fietscomputer of fiets-gps

o fietspomp

Modaliteiten

• Diefstal Fiets kan enkel onderschreven worden indien Diefstal onderschreven is;

• de fiets is eigendom van de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen 
(huurfietsen of leasing van fietsen zijn uitgesloten);

• de fiets is nieuw of tweedehands aangekocht en maximaal 1 jaar oud;

• de waarde van de fiets bedraagt minimaal 500 EUR1 en maximaal 10.000 EUR1;

• de stoffelijke schade aan de fiets is niet verzekerd;

• de dekking vervalt automatisch op de eerstkomende vervaldag nadat de fiets 5 jaar 
oud is;

• de duurtijd van de dekking bedraagt minimaal 1 jaar.

Verplichte preventiemaatregelen

• racefiets: geen slot noodzakelijk;

• alle andere fietsen: veiligheidsslot vereist indien fiets onbeheerd wordt achtergelaten.

Berekening van de schadevergoeding



• de vergoeding wordt berekend volgens de verzekerde waarde met maximaal de 
vervangingswaarde voor een fiets met vergelijkbare uitrusting en minimaal 20 % van 
de verzekerde waarde;

• fietsaccessoires: tot maximaal 5 % van de verzekerde waarde van de fiets;

• vanaf de 24e maand: aftrek van 1 % sleet per maand te rekenen vanaf de 
aankoopdatum;

• vrijstelling per fiets: 10 % van de verzekerde waarde met een minimum van 50,00 
EUR1.

Tarief 

De premie van deze  verzekering is van verschillende antecedenten afhankelijk, contacteer 
ons voor een offerte op maat.

Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden 
van de polis.

De gebruikte begrippen moeten gelezen worden zoals zij in de begripsomschrijvingen van de
Algemene Voorwaarden zijn omschreven.


