Productfiche Woning Select - Diefstal Fiets
Maakt u vaak fietstochten? Of neemt u uw fiets vaak mee op reis? Dan is onze keuzeverzekering Diefstal Fiets iets voor u.
Die keuzeverzekering verzekert uw fiets wereldwijd tegen diefstal.
Wilt u de keuzeverzekering Diefstal Fiets nemen? Dan moet u ook de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme nemen.
Maar u moet ook uw inboedel bij ons verzekeren. De verzekering Diefstal Fiets geeft u extra voordelen.
Waar geldt de verzekering? Wij verzekeren uw fiets overal, waar ook op de wereld.
Voor welke schade
betalen wij?

Wij betalen voor de diefstal van uw fiets en fietsaccessoires. Met fietsaccessoires bedoelen
wij bijvoorbeeld fietstassen of een kinderstoel.

Welke fiets verzekeren
wij?

U zegt ons welke fiets u wil verzekeren. Deze fiets vermelden wij dan in de Bijzondere
Voorwaarden van uw polis.
U moet de eigenaar van de fiets zijn. Of iemand die bij u woont. Bijvoorbeeld uw partner of
uw kinderen.
Wij verzekeren alleen een fiets die:
• u nieuw hebt aangekocht, of;
• u tweedehands hebt gekocht, maar niet ouder is dan 1 jaar.
U kunt niet meer dan 5 fietsen in dezelfde polis verzekeren.

Welk bedrag verzekeren
wij voor uw fiets?

Toen u de fiets kocht, kreeg u een factuur. Op deze factuur staat een bedrag (inclusief BTW).
Dat bedrag verzekeren wij. Hebt u geen factuur? Dan verzekeren wij het bedrag op het
betalingsbewijs.
Het verzekerde bedrag per fiets mag niet minder zijn dan 500,00 EUR en niet meer dan
10.000,00 EUR. Dat bedrag staat in de Bijzondere Voorwaarden van uw polis.

Hoeveel betalen wij voor
uw gestolen fiets?

Kocht u uw fiets minder dan 24 maanden geleden? Dan betalen wij het verzekerde bedrag
voor uw fiets.
Is uw fiets ouder dan 24 maanden? Dan verminderen wij het bedrag dat wij betalen met een
percentage. Hoeveel dit percentage is, leest u in de Algemene Voorwaarden.

Hoeveel betalen wij voor
uw gestolen fietsaccessoires?

Wij betalen 10 % van het verzekerde bedrag voor uw fiets.

In welke situaties betalen
wij niet?

Wij betalen bijvoorbeeld niet voor:
• diefstal doordat u uw fiets niet op slot deed;
• diefstal van accessoires of onderdelen van uw fiets terwijl uw fiets niet gestolen is;
• schade door vandalisme.

Let op! Wij verminderen het bedrag dat wij betalen voor schade met uw eigen risico. Dit is
het deel van de schade dat u zelf betaalt. Uw eigen risico is 10 % van het verzekerde bedrag.
Maar niet minder dan 50,00 EUR.

Deze fiche is maar een beknopt en eenvoudig overzicht. Enkel de Algemene Voorwaarden zijn bindend. Lees de Algemene
Voorwaarden daarom goed.
De keuzeverzekering Diefstal Fiets is een zaakschadeverzekering naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw
wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be.
Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.

Uw veiligheid, onze zorg.
Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

B2112.BRA.06.16

www.baloise.be

