
 

FIETSVERZEKERING 

                                Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: Polygon-CS – Gevolmachtigd onderschrijver FSMA nummer: 0564 908 105 

   

Dit informatiedocument geeft u het belangrijkste overzicht van de dekkingen en uitsluitingen van de 

fietsverzekering. Dit document is niet afgestemd op uw specifieke noden en behoeften en de hierin opgenomen 

informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor de volledige informatie en verplichtingen dien u zowel de pre- 

als de contractuele bepalingen van deze verzekering te raadplegen. 

Welke soort  verzekering is dit? 

De fietsverzekering dekt alle soorten fietsen door middel van 2 onafhankelijke dekkingen:  
dekking 'omnium' en dekking 'diefstal'. 

  Wat is verzekerd ? 

                    Er zijn 2 mogelijke onafhankelijke dekkingen naar keuze: 

✓ Alle Risico’s: Alle materiële schade en/of verliezen welke er 

ook de oorzaak van weze rekening houdend met de 

uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden. 

De fiets is verzekerd aan de betaalde aankoopprijs inclusief 

BTW (indien niet aftrekbaar) en optioneel de waarde van de 

schroefvaste accessoires, fietssloten en Bebat. Dewelke niet 

zijn opgenomen in de verzekerde waarde zijn niet gedekt. De 

gegeven kortingen worden niet meegerekend in de verzekerde 

waarde.  

✓ Diefstal: Diefstal van een volledige fiets en de schade aan deze 

fiets als gevolg van de diefstal rekening houdend met de 

uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden. 

  Wat is niet verzekerd ? 
Onderstaande lijst is niet uitputtend. Raadpleeg de algemene en/of bijzondere 

voorwaarden voor meer details. 

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen: 

 Bij de dekking diefstal: schade ten gevolge van diefstal en diefstal van 

accessoires of individuele onderdelen 

 Bij de dekking diefstal: diefstal van accessoires of individuele onderdelen 

 Diefstal indien de fiets buiten (in open lucht) niet werd afgesloten met 

het op de verzekeringspolis vermelde veiligheidsslot en de frame of het 

kader van de fiets niet werd vastgemaakt met een bijkomend slot aan 

een vast bevestigingspunt. Binnen moet de fiets op slot zijn maar deze 

moet niet vastgemaakt worden aan een vast bevestigingspunt. 

 Diefstal indien niet alle sleutels kunnen voorgelegd worden op aanvraag 

van de verzekeraar. 

 Diefstal van niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch 

niet beperkt tot gps-toestellen, boordcomputers, acculaders, tassen … 

indien de fiets niet volledig gestolen is. 

 Schade aan of diefstal van kleding, schoenen of enig andere bezitting van 

de gebruiker van de fiets. 

 Schade ontstaan door bedrog of opzet van de verzekerde of iemand die 

bij de uitkering belang heeft. 

 Herstelkosten van slijtage en schade door waardevermindering. 

 Schade te wijten aan fabricage-, ontwerp- of constructiefouten. 

 Lekke banden indien dit zich niet gelijktijdig heeft voorgedaan met een 

verzekerde schade. 

 Schade aan niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch 

niet beperkt tot, gps-toestellen, boordcomputers, acculaders, tassen 

e.d.m… indien de fiets niet beschadigd is. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Zijn er beperkingen ? 

Onderstaande lijst is niet uitputtend. Raadpleeg de algemene en/of bijzondere voorwaarden voor meer details. 

  De maximale tussenkomst is beperkt tot de verzekerde waarde. 

 Vrijstelling: 
- Bij totaal verlies of volledige diefstal van de fiets: geen 
- Alle overige gevallen: 25€ 

 Zich onthouden: 
- De verzekerde dient zich te onthouden van deelname aan wedstrijden, of trainingen en  voorbereidingen daarvoor met de verzekerde fiets. 

- De verzekerde dient zich te onthouden van het verhuren van de verzekerde fiets. 

- De verzekerde dient zich te onthouden van het fietsen tijdens vrijwillige intoxicatie van alle aard (alcohol, drugs en soortgelijke…) en/of onder invloed van 

medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

  Waar ben ik verzekerd ? 

• De fietsverzekering biedt een wereldwijde dekking met uitzondering van Noord-Korea, Syrië, Iran Irak en alle staten die zich in staat van oorlog bevinden. 

• De waarborg 'fietsbijstand' geldt in België, Nederland en Luxemburg en tot maximaal 50 km over de grenzen van Duitsland en Frankrijk vanuit het vertrekpunt 

in België. Dit voor zover de verzekerde zich op minimum 1 km van het startadres bevindt. 

 

  Wat zijn mijn verplichtingen ? 

✓ Bij het sluiten van de verzekering alle juiste, accurate en volledige informatie meedelen. 
✓ Alle maatregelen treffen om een schadegeval te voorkomen en te beperken. 
✓ Elk schadegeval zo spoedig mogelijk melden aan de verzekeraars. 
✓ Zijn fiets onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant of de hersteller en schade of defecten onmiddellijk laten herstellen. Bij schade of 

defecten van onderdelen mag er niet meer met de fiets gereden worden. 
✓ Bij verlies van een/de sleutel(s) moet een duplicaat van de sleutel(s) worden bijgemaakt. 

  Wanneer en hoe betaal ik ? 

U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiervoor een vervaldagbericht. 

 

  Wanneer begint en eindigt de dekking ? 
De looptijd, de jaarlijkse vervaldatum en de datum waarop de verzekering ingaat, staan op de verzekeringspolis vermeld. De overeenkomst wordt 

gesloten voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend telkens met 1 jaar verlengd wanneer deze niet wordt opgezegd door een van de partijen. 

  Hoe zeg ik mijn contract op ? 

U kunt uw verzekeringsovereenkomst uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum opzeggen. 
Het opzeggen moet gebeuren met een aangetekend schrijven, een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzegbrief met ontvangstbevestiging. 


