Fietsverzekering Particulieren
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Baloise Insurance

Verzekering Cycle Safe Plus

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften.
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw makelaar en raadpleeg de Algemene
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

Wat is dit voor type verzekering?
Deze verzekering is een zaakverzekering die de schade aan een voertuig verzekert. Is dat voertuig beschadigd? Of is dat
voertuig gestolen? Dan betalen wij voor die schade. Het verzekerde voertuig kan een f iets of een voortbewegingstoestel
met toebehoren zijn.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

✓

Wij verzekeren het voertuig dat in de Bijzonder e
Voorwaarden staat.



Opzettelijke schade veroorzaakt door
verzekerde of een van zijn gezinsleden.

✓

De
aankoopwaarde
van
uw
fiets
of
voortbewegingstoestel, inclusief de BTW die u niet kunt
terugkrijgen van de belastingdienst, is verzekerd.



Schade die ontstaat door een bestuurder die alcohol,
medicijnen of drugs gebruikt en daardoor een
schadegeval veroorzaakt.

✓

De aankoopwaarde van uw toebehoren, inclusief de BTW
die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst, is
verzekerd tot 200,00 EUR.



Schade veroorzaakt door deelname aan snelheids-,
regelmatigheids-, behendigheidswedstrijden.

Voor welke risico’s bent u verzekerd?



Schade aan of dief stal van de batterij of het
toebehoren, zonder andere schade aan het
verzekerde voertuig.



Een lekke band, zonder andere schade aan het
verzekerde voertuig.



Slijtage

✓

Brand: schade door vuur, ontploffing, blikseminslag,
kortsluiting en bluswerken.

✓

Diefstal: schade door o.a., homejacking, (poging tot)
diefstal (met geweld of bedreiging).
Let op! Laat u het voertuig achter? Dan bent u enkel
verzekerd voor diefstal als u het voertuig slotvast
achterlaat met een ART-goedgekeurd slot.

✓

een

Voertuigschad e: schade door aanrijding, ongeval,
kanteling, tijdens en door het vervoer van het verzeker d e
voertuig, vandalisme en natuurevenementen.

✓ Bijstandsverzekering
Europe Assistance Belgium biedt hulp bij pech, ongeval,
vandalisme, (poging tot) diefstal van het verzekerde
voertuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

Er kan een f ranchise voorzien zijn in de Bijzondere
Voorwaarden.

!

Is uw toebehoren meer dan 200,00 EUR waard? Wilt u
de volledige waarde van uw toebehoren mee
verzekeren? Dan kunt u de verzekerde waarde
verhogen met die aankoopwaarde.

!

Kosten om het voertuig voorlopig te stallen na een
gedekt schadegeval, betalen wij standaard tot 200,00
EUR exclusief BTW.

Keuzeverzekering

✓ Veilig Gevoel in het verkeer
Schade als de verzekerde een verkeersongeval heeft als hij
rijdt met een voertuig; vaart met een vaartuig; zich
verplaatst met een (elektrische) fiets, een bromfiets, een
toestel met elektrische motor, een kar die door dier(en)
wordt getrokken; zich verplaatst met het openbaar vervoer,
als voetganger;
Schade als de verzekerde iets of iemand probeert te
redden dat/die in gevaar is door een verkeersongeval;
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Waar ben ik verzekerd?
✓ Deze verzekering geldt in heel Europa. U moet wel in België wonen of uw maatschappelijke zetel in België hebben.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van
het risico nauwkeurig mee te delen.

•

U bent verplicht om nieuwe inf ormatie die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico met zich
meebrengt nauwkeurig mee te delen.

•

Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.

•

Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan het verzekerde voertuig,
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.

•

Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en inf ormatie over het
schadegeval bezorgen.

•

Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.

•

Leg ook onmiddellijk klacht neer bij de politie nadat u de diefstal hebt opgemerkt.

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en eventueel zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt een
jaar en verlengen wij stilzwijgend met een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 - Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
VU: Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.

