www.kantoorpeeters.be

Fietsverzekering
onderschrijven

Al uw verzekeringen
onder 1 dak

Naast uw persoonlijke gegevens (naam, adres, …)

Alle soorten verzekeringen (auto, woning, aan-

hebben we kopie van de recente aankoopfactuur (met

sprakelijkheid, pensioen, ziekenhuiskosten,

alle detailgegevens van uw tweewieler) nodig.

ongevallen, ………) van verschillende merken.

Als u de verzekering iets later afsluit (of niet nieuw

We adviseren u niet alleen bij het onderschrijven (met

is als u hem aankoopt) moet er een waardebepaling

uitleg over mogelijke deelwaarborgen en beperkingen),

worden opgesteld door een fietsenmaker.

maar staan u ook met raad en daad bij wanneer u een
schadegeval heeft.

Maak uw keuze uit de waarborg
■

Diefstal

■

Diefstal, Schade en Pechhulp

Allianz Global Assistance

Fietsverzekering

U kan ons ook altijd gratis volledig nazicht van uw
bestaande verzekeringsdossier vragen (ook wanneer
uw polissen (nog) niet via ons kantoor lopen.

Wat bij diefstal
U zorgt er uiteraard voor dat u uw fiets degelijk afgesloten achterlaat.
Diefstal van makkelijk afneembare onderdelen zoals
accu, fietscomputer en navigatieapparatuur is niet verzekerd. Dit is wel verzekerd als de hele fiets wordt gestolen en deze zaken standaard onderdeel zijn van de fiets
of als accessoires zijn meeverzekerd.
De fiets moet voorzien zijn van een gedegen slot.
Dit zijn kettingsloten, U-sloten en vouwsloten met een
aankoopprijs van minimaal 30 €. Deze sloten moeten

verzekeringen
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het mogelijk maken dat de fiets aan een onbeweeglijk
voorwerp kan worden vastgemaakt.
De koop van het slot moet u kunnen aantonen met een
aankoopbewijs of factuur.
Als u de pech hebt slachtoffer te zijn van een diefstal
dan doet u onmiddellijk aangifte bij de politie en brengt
ons meteen op de hoogte.
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Als u fietst is het belangrijk om even na te kijken of u
gedekt bent voor uw aansprakelijkheid (u kan als fietser
wel degelijk ‘in fout’ zijn bij een ongeval).
Een familiale verzekering biedt hier een oplossing.
De rechtsbijstand kan hierin zijn opgenomen of lopen bij
een aparte gespecialiseerde maatschappij.
Een ongevallenverzekering (uw eigen medische kosten,
invaliditeit, …) kan u indekken met een persoonlijke
ongevallenverzekering of met een polis verkeersrisico
(combinatie auto, motor, andere voertuigen, passagier).
Vraag ons vrijblijvend advies.
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Onafhankelijk verzekeringsadvies
Kantoor Peeters

Fietsverzekering
U hebt de keuze uit een verzekeringsdekking
■ diefstal
■ diefstal met pechverhelping en schade

■

Gunstige afschrijving
(weinig waardevermindering of sleet)

Diefstal, Schade
en Pechhulp

500 €

32 €

54 €

700 €

40 €

64 €

900 €

55 €

73 €

1.000 €

64 €

77 €

1.200 €

67 €

81 €

1.400 €

70 €

89 €

1.600 €

76 €

98 €

Extra aantrekkelijk voor elektrische fietsen

1.800 €

82 €

106 €

-		Korting op de normale premie
-		Geen extra afschrijving of extra vrijstelling op de
batterij
-		Voor fietsen met een trapondersteuning tot 25 km/
uur

2.000 €

88 €

109 €

2.500 €

103 €

116 €

3.000 €

118 €

130 €

3.500 €

133 €

141 €

Diefstal

4.000 €

145 €

156 €

4.500 €

163 €

172 €

5.000 €

181 €

189 €

1.400 €

56 €

76 €

1.600 €

61 €

76 €

2.000 €

61 €

81 €

2.500 €

66 €

86 €

3.000 €

71 €

91 €

-		Bijstand in de Benelux en tot 30 km over de grens
-		Alarmcentrale 24/7 bereikbaar
-		Uw fiets, bagage en een andere persoon worden
met u naar uw verblijfplaats, bestemming of fietshersteller gebracht

3.500 €

81 €

101 €

4.000 €

91 €

111 €

4.500 €

96 €

116 €

5.000 €

101 €

121 €

Verzekering voor racefietsen en mountainbikes

5.500 €

106 €

131 €

-		Verzekerd zonder premietoeslag
-		Vrijstelling 50 € bij deelschade en 20% van de
schade bij totaal verlies
-		Minimaal schadebedrag 250 €

6.000 €

111 €

141 €

Voor vrijwel iedere fiets
-		Fietsen tot 5.000 € en elektrische fietsen zelfs tot
6.000 €
-		Ook tweedehands fietsen tot 36 maand oud bij
start van de verzekering
-		Verzekering kan onbeperkt verlengd worden

■

■

Diefstal

U bent het hele jaar verzekerd en kan de verzekering
onbeperkt verlengen.
■

Premie per jaar*

Verzekeringsjaar
			
1e t/m 3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
7e jaar
8e jaar
Vanaf het 9e jaar

Vergoeding
(t.o.v. verzekerde waarde)
Geen afschrijving
Tot maximaal 75%
Tot maximaal 60%
Tot maximaal 45%
Tot maximaal 35%
Tot maximaal 25%
Tot maximaal 20%

-		Wereldwijde dekking
-		Eerste drie jaar geen afschrijving (indien vanaf
nieuwaankoop verzekerd)
-		Geen vrijstelling (met uitzondering van racefietsen
en mountainbikes)
■

Schade
-		Wereldwijde dekking
-		Vergoeding voor geleende fiets
-		Vrijstelling 25 € (met uitzondering van racefietsen
en mountainbikes)

■

■

Pechhulp

Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde 08/2016
Volledige algemene voorwaarden te bekomen op eenvoudige vraag

Verzekerde
waarde tot**
Fiets

Elektrische Fiets

Uw verzekering
op wieltjes

*		 Bedragen door verzekeringsmakelaar afgerond op het hogere geheel getal, inclusief
verzekeringstaks en inningskost makelaar
**		 Aantal tussenliggende trappen worden niet weergegeven in dit overzicht
Dit is geen verzekeringsvoorstel, -aanbod, of -contract. Het is ook geen bevestiging van verzekeringsdekking en verplicht verzekeringsmaatschappij of makelaar niet tot aanvaarding
of onderschrijving.
Onder voorbehoud van tikfouten en wijzigingen

Verzekeringsmaatschappij:
AWP P&C S.A. - Belgian branch
Zwaluwenstraat 2 - 1000 Brussel
toegelaten onder codenr. 2769

Verzekeringsmakelaar:
KANTOOR PEETERS Comm.v
Mechelsesteenweg 241 - 1933 Sterrebeek
Erkenning FSMA 10116A

