FIETSVERZEKERING
INFORMATIEDOCUMENT OVER HET VERZEKERINGSPRODUCT
Baloise Insurance voor de waarborgen diefstal en materiële schade
VAB voor de waarborg bijstand
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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen
betreffende deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de
informatie die erin opgenomen is, is niet volledig. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering
en uw verplichtingen kan u het verzekeringscertificaat betreffende deze verzekering raadplegen of de algemene
voorwaarden via docs.callant.eu/fietsomnium/AV_Callant-Fietsomnium_NL.pdf.

WELK SOORT VERZEKERING IS DIT?
Afhankelijk van de keuze van de verzekeringnemer kan Callant Fietsomnium de diefstal van en de materiële schade
aan de fiets dekken en de bijstand voor de fietser dekken. Kunnen verzekerd worden: elke fiets (afhankelijk van de
factuurwaarde) en de aan de fiets bevestigde accessoires, zoals vermeld op de aankoopfactuur en waarvan de prijs is
opgenomen in het verzekerd bedrag.

WAT IS VERZEKERD?
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Voorwerp

WAT IS NIET VERZEKERD?

8

• Elke fiets, afhankelijk van de
factuurwaarde.

• Accessoires: De aan de fiets bevestigde
accessoires, zoals vermeld op de
aankoopfactuur en waarvan de prijs is
opgenomen in het verzekerd bedrag.

3

Basiswaarborgen
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• Diefstal - Baloise: Het feit dat iemand

een zaak die hem niet toebehoort,
bedrieglijk wegneemt. Met diefstal
wordt gelijkgesteld het bedrieglijk
wegnemen van andermans goed voor
een kortstondig gebruik.
• Bijstand - VAB: Voor elke gebruiker
van de fiets waarvoor een fietsbijstand
werd onderschreven. 24/7 bijstand
vanaf de woonplaats in België. Ook
bijstand tijdens tochten in Nederland en
Groothertogdom Luxemburg.
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Optionele waarborg in functie van uw
keuze

ZIJN ER DEKKINGSBEPERKINGEN?
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• Materiële schade - Baloise: Zijnde

een stoffelijke schade toegebracht aan
de fiets (met inbegrep van eventueel
verzekerde accessoires) ingevolge een
ongeval, plots en buiten de wil van de
verzekerde.

De onderstaande lijst is niet volledig.
Raadpleeg de algemene voorwaarden voor
meer details:
in diefstal: fiets niet-slotvast, enkel diefstal
van accessoires
in bijstand: prijs van wisselstukken of
materiaal, wedstrijden, medische bijstand
in materiële schade: slijtage, ontwerpen constructiefouten, banden, krassen,
kleine beschadigingen, enkel schade
van accessoires, verhuur, wedstrijden,
dronkenschap en/of strafbare
alcoholintoxicatie, opzet
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Voor e-bikes en andere fietsen:
• Geen vrijstelling in geval van diefstal
• 25,00 EUR vrijstelling in geval van
materiële schade
Voor (elektrische) mountainbikes en
(elektrische) racefietsen:
• 20% van het verzekerde bedrag
vrijstelling in geval van diefstal
• 10% van het verzekerde bedrag
vrijstelling met een minimum van 50,00
EUR in geval van materiële schade.
Wachttijd in geval van diefstal: 7 dagen na
ontvangst van de schriftelijke aangifte aan
Callant Verzekeringskantoor.
Afschrijving in geval van totaal verlies:
• 0% gedurende eerst 12 maanden
• 1% per begonnen kalendermaand vanaf
de 13e maand
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WAAR BEN IK VERZEKERD?
Deze verzekering geldt voor de dekkingen diefstal en materiële schade wereldwijd. Voor de dekking
bijstand geldt deze verzekering vanaf de woonplaats in België. Bijstand is ook van toepassing tijdens
fietstochten in Nederland en Groothertogdom Luxemburg.

WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?
•

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

•

Elke wijziging aan het verzekerde risico tijdens de looptijd van de overeenkomst moet u ons melden
op fietsomnium@callant.be.

•

Bij materiële schade en/of diefstal moet u ons zo vlug mogelijk de precieze omstandigheden
meedelen en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.

WANNEER EN HOE BETAAL IK?
Na uitnodiging tot betaling bent u verplicht om de jaarpremie te betalen. De dekking vangt aan op de dag
na ontvangst van de totale verschuldigde premie.

WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING?
De begindatum en de duur van de verzekering vermelden wij op het verzekeringscertificaat. Het contract
wordt gesloten voor de periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd.

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.
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