Doorlopende fietsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Achmea Schadeverzekeringen N.V., schadeverzekeraar, vergunning: 12000606
(NL)

Product:

Centraal Beheer - Fietsverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van uw (elektrische) fiets.
Extra informatie
Materiële schade en letselschade die u met uw fiets aan derden veroorzaakt, is niet verzekerd op deze fietsverzekering. U heeft daarvoor een
aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Schade aan of verlies van de fiets. Inclusief
accessoires en de accu.

Schade aan de fiets is onder andere niet verzekerd
als u met uw fiets meedoet aan een wedstrijd, of als
de fiets zakelijk wordt gebruikt voor bijvoorbeeld
koerierswerk. Ook niet als de bestuurder alcohol,
drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen
heeft gebruikt.

Diefstal of total loss
Is uw fiets gestolen of raakt total loss door een
gedekte gebeurtenis? Dan krijgt u tot 1 jaar na
aankoop de aanschafwaarde van uw fiets terug. U
kunt dit bij het afsluiten van de fietsverzekering
uitbreiden naar 3 jaar. Na deze periode wordt de
uitkering lager naarmate u de fiets langer in uw bezit
heeft. De uitkeringspercentages staan in de
polisvoorwaarden.
Extra informatie
Voor de accu geldt een afschrijving van 1,5% per
maand. Deze wordt niet berekend als de fiets
gestolen is. De aanschafwaarde toont u aan met de
originele aanschafnota of bankafschrift.

Schade door diefstal
Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd. Wordt
de fiets binnen 10 dagen beschadigd
teruggevonden? Dan betalen wij voor de reparatie
van de beschadigingen. Diefstal van onderdelen is
ook verzekerd.
Extra informatie

Extra informatie
Per dekking staat in de polisvoorwaarden
beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd
bent.

Pechhulp
Pechhulp is niet verzekerd.
Schade door dagelijks gebruik
Schade door alleen krassen is niet verzekerd. Ook is
schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels en
snelbinders niet verzekerd als deze schade ontstaat
bij dagelijks gebruik.
Extra informatie
Krassen of schade aan bovengenoemde onderdelen
is wel verzekerd als de schade ontstaat samen met
een andere verzekerde gebeurtenis. Bijvoorbeeld
een valpartij.

Uw fiets moet op slot staan met een ART 2 slot.

Schade aan je fiets
Bijna iedere schade aan de fiets is verzekerd.
Bijvoorbeeld als de fiets omvalt, van de weg raakt of
in het water komt. Of als de schade is veroorzaakt
door een aanrijding of botsing.
Reparatie
U mag zelf bepalen wie de schade aan uw fiets
repareert.

Losse apparatuur
Diefstal van demontabele fietscomputers, gps- of
navigatieapparatuur is niet verzekerd.
Schade door diefstal
Wij vergoeden alleen de diefstalschade als de fiets
ten tijde van de diefstal op slot stond met een ART 2
slot.
Extra informatie
Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een
opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de
categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Standaard heeft u € 25,- eigen risico bij schade. Dit
eigen risico geldt niet bij diefstal van de fiets. U kunt
ook kiezen voor een hoger eigen risico van € 150,- of
€ 300,-. Het eigen risico is het bedrag dat u bij
schade zelf betaalt.

Waar ben ik gedekt?
Uw fiets is verzekerd in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan
ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.
Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet
zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.
Extra informatie
U moet bijvoorbeeld doorgeven als u de fiets verkoopt. Of u verhuist.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar
dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw
verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.
Extra informatie
Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons
doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade
houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de
polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.
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