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Univé verzekeringen

Voorwaarden Fietsverzekering (FIE-5)

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij “Wat bedoelen wij
met…”.

Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement
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Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Wat moet u doen bij schade?
• Meld de schade:

- door het schadeformulier te downloaden van www.unive.nl/fietsverzekering/schade.
Stuur dit formulier naar: Univé Schade

Antwoordnummer 45
9400 VB ASSEN

- �door ons te bellen. Het telefoonnummer is 0592 – 37 27 77
- �bij uw Univé-kantoor bij u in de buurt

• Help ons zo goed mogelijk bij het regelen van schade. U moet bijvoorbeeld:
���- �brieven van de andere partij over de schade niet beantwoorden
���- �deze brieven meteen naar ons sturen
���- �ons de schade laten behandelen

Wij betalen de schade alleen als die verzekerd is. Wij betalen niet meer dan het verzekerd bedrag.

1.1 Uw fiets is beschadigd
Uw fiets kan gerepareerd worden en de totale schade is:
• € 500 of minder? U mag de fiets laten repareren. Stuur ons de rekening van de reparatie. Op de

rekening moet precies staan wat er is gerepareerd.
• meer dan € 500? Meld dan eerst de schade bij ons. We betalen de schade namelijk alleen als we

die eerst hebben beoordeeld.

Uw fiets kan niet meer gerepareerd worden. Meld dan eerst de schade bij ons.

1.2 Uw fiets is gestolen
Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie, ook in het buitenland, bij:
• diefstal van uw fiets
• diefstal van onderdelen van uw fiets
Heeft uw fiets een Diefstal Preventie Chip? Meld dit bij de politie tijdens de aangifte.
Meld daarna de schade ook meteen aan ons.

1.3 Nadat u de diefstal van uw fiets heeft gemeld
Wij wachten 14 dagen of uw fiets wordt gevonden. Dit gaat in op het moment dat u de schade bij ons
meldt.
1.3.1 Uw fiets wordt binnen 14 dagen gevonden.
Dan betalen wij de schade aan uw fiets die tijdens de diefstal is ontstaan.
1.3.2 Uw fiets wordt niet binnen 14 dagen gevonden.
Dan betalen wij de schade die door de diefstal is ontstaan.
Wordt de fiets later toch nog gevonden? Dan moet u dat bij ons melden.

Artikel 2 Wanneer is uw fiets verzekerd?
De verzekering geldt voor 3 jaar. De periode staat op uw polis. De verzekering stopt automatisch als
deze periode afgelopen is. De verzekering stopt ook automatisch als wij een uitkering hebben be-
taald in verband met diefstal of total loss.

Artikel 3 Waar is uw fiets verzekerd?
Uw fiets is in de hele wereld verzekerd.

Artikel 4 Wanneer wordt de premie berekend?
De premie wordt voor de hele verzekerde periode, bij het begin van de verzekering berekend. Deze
premie moet u in één keer betalen.
Verhuist u naar een andere regio, voordat de verzekerde periode is afgelopen? Dan berekenen wij de
premie niet opnieuw. Daardoor wordt er geen premie in rekening gebracht of terugbetaald.
Stopt de verzekering voordat de verzekerde periode is afgelopen? Dan betalen wij geen premie terug.
Alleen als u direct een andere fietsverzekering afsluit verrekenen wij de premie.
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Hoofdstuk 2 Dekking
Artikel 5 Wat is verzekerd?
• Diefstal van uw fiets
• Schade aan uw fiets.

Diefstal van uw fiets is alleen verzekerd als:
• uw fiets in een afgesloten ruimte stond. Maar dan moet er inbraakschade aan de afgesloten

ruimte zijn, of
• u een ART slot, op de juiste manier heeft gebruikt.

Van het ART slot moet u ons 2 originele sleutels kunnen geven. Heeft u reserve sleutels laten
maken of vervangt u het slot door een ander ART slot? Meld dit bij ons.

Artikel 6 Wat is niet verzekerd?
Schade is niet verzekerd als:
• u de fiets gebruikt voor wedstrijden of trainingen daarvoor
• u de fiets gebruikt voor verhuur
• dit komt door onvoldoende onderhoud
• het alleen gaat om slijtage
• er alleen schade aan de banden is
• er alleen krassen op de fiets zitten
• uw fiets in beslag is genomen
• die is ontstaan door oplichting
• u fraudeert. Kijk voor alle gevolgen van fraude in ons Algemeen Reglement

Artikel 7 Wat betalen wij?
Als de schade aan uw fiets verzekerd is betalen wij de schade tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit
verzekerd bedrag staat op uw aankoopnota. Bewaar deze nota goed. Bij een schade moet u deze
nota kunnen laten zien.
Wij houden rekening met het eigen risico dat op de polis staat. Kan de schade gerepareerd worden
dan geldt er altijd een eigen risico. Het eigen risico bij total loss of diefstal geldt alleen in de grote
steden.

7.1 Uw fiets kan gerepareerd worden
Wij betalen de kosten van de reparatie als uw fiets niet total loss is. Wij betalen minder als oude
schade(s) nog niet gerepareerd zijn.

7.2 Uw fiets is total loss
Wij betalen het verzekerd bedrag als uw fiets total loss is.

7.3 Uw fiets is gestolen
Bij diefstal van de fiets betalen wij het verzekerd bedrag als u ons het eigendom van de fiets gegeven
heeft. U krijgt hiervoor een formulier van ons. De fiets is daarna van ons, ook als deze nog wordt te-
ruggevonden.

7.4 Extra betaling bij total loss en diefstal
Wij betalen maximaal 15% extra voor prijsstijging als:
• op de polis staat dat uw fiets nieuw is, en
• u een fiets van hetzelfde merk en model koopt, of de vervanger daarvan, en
• u met de aankoopnota kunt laten zien dat deze nu duurder is.
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Wat bedoelen wij met ...
Accessoires
Extra opties die bij uw fiets horen. Deze zitten vast aan uw fiets.
ART slot
Een fietsslot met een ART goedkeuring. Het sleutelnummer van dit slot staat op de polis. Vervangt u
het slot door een ander ART slot? Meld dit dan bij ons. Voor meer informatie kunt u kijken op
http://www.stichtingart.nl/.
Diefstal
Diefstal en verduistering worden in deze voorwaarden op dezelfde manier behandeld.
Diefstal Preventie Chip
Een Datatag (een identificatie chip) die ergens in de fiets of het ART veiligheidsslot is verwerkt.
Grote steden
Met de grote steden bedoelen wij de onderstaande postcode gebieden:
Steden Postcodes
Amsterdam 1000 t/m 1099
Den Haag 2500 t/m 2599
Rotterdam 3000 t/m 3099
Utrecht 3500 t/m 3599
Fiets
De fiets waarvoor deze verzekering is gesloten inclusief accessoires en ART slot. Deze staat op uw
polis.
Frauderen
U fraudeert als u met opzet van ons, of via ons:
• een betaling
• een dienst
• hulp
probeert te krijgen waarop u geen recht heeft. Het maakt niet uit hoe u dit probeert.
U fraudeert ook als u fraude door een ander mogelijk maakt.
Polis
Het bewijs van verzekering.
Total loss
Uw fiets is total loss als:
• uw fiets volgens de expert ook na de reparatie niet meer veilig zal zijn
• de reparatiekosten hoger zijn dan het verzekerd bedrag van uw fiets
U, uw
De verzekeringnemer. Dit is de persoon of het bedrijf die de verzekering afsluit. De naam van de ver-
zekeringnemer staat op de polis. De voorwaarden voor de verzekeringnemer gelden ook voor de an-
deren onder “Verzekerde”.
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag staat op uw polis. Dit bedrag is gelijk aan wat u voor de fiets met alle accessoi-
res betaald heeft. Bewaar de aankoopnota’s van de fiets en accessoires goed.
Verzekerde
• U
• De eigenaar van de fiets
• De persoon die uw toestemming had om de fiets te gebruiken
Wij, we, ons
N.V. Univé Schade
Jan Bommerstraat 4
9402 NR Assen
Nederland
KvK nummer: 04073729
DNB nummer 12000664


