TECHNISCHE FICHE

UW VERZEKERING

UW FIETSOMNIUM

Heeft u net uw nieuwe fiets in ontvangst genomen en
staat te popelen om de zachte mobiliteit (opnieuw) te
ontdekken? Uw fiets is omnium verzekerd tegen
diefstal en materiële schade.
U kunt dus met een gerust hart gaan fietsen.

Uwfietsis dankzijP-fietsvanAedeswereldwijdverzekerdvoor
diefstal,pogingtotdiefstal,materiëleschadeenvandalisme.
Is uw fiets beschadigd of gestolen? De verzekering draagt de kosten. Bij een schadegeval geldt
er een vrijstelling van 10 % van de waarde van de fiets met een maximum van 50 €.
Opgelet: als het schadegeval echter het gevolg is van een foutief gebruik (onder invloed
van alcohol, frauduleus gebruik, wedstrijd tegen betaling, …) zal u de kosten voor de herstelling
zelf moeten betalen.
Als u van deze dekking wil profiteren, moet u trouwens enkele voorzorgsmaatregelen in
acht nemen:
•

Indien van toepassing moet U het antidiefstalsysteem gebruiken als uw fiets buiten
geparkeerd staat. De verzekerde fiets moet aan een vast punt bevestigd zijn. Als u uw
eigen antidiefstalsysteem gebruikt, moet u het bewijs van de aankoop van dit systeem
leveren. U moet minstens een antidiefstalsysteem gebruiken van het type Abus Granit
+ 470 / Abus Granit X Plus 540 of Abus Bordo Granit X Plus 6500 of een
diefstalbeveiliging waarvan de waarde minimum 70 € exclusief BTW, bedraagt.

•

Wanneer de fiets niet gestald wordt in een volledige overdekte en afgesloten
privéruimte is het gebruik van het slot (bijgeleverd of persoonlijk) altijd verplicht. Een
gesloten auto voldoet aan deze definitie.

Raadpleeg uw Bike Policy om na te gaan of de verzekeringen Burgerlijke
Aansprakelijkheid, Individuele Fietsverzekering (lichamelijk letsel) en Rechtsbescherming
van toepassing zijn voor uw contract.

CONTA C T Ubike :
insurance@ubike.be
De P-fiets is een product van Aedes NV.
Route des Canons 3, B-5000 Namur - RPR Namur - BTW BE 0460.855.809 - www.aedessa.be Tel.
+32 (0)81 746 846 - Fax. +32 (0)81 730 487
VerzekeringsagentdiebijdeF.S.M.A(toezichthoudervoorverzekeringsondernemingenen
tussenpersonen – Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel) ingeschreven is onder het nummer 065325 A.
Het risico is technisch verzekerd bij Monceau Générale Assurances, een naamloze
vennootschap met een raad van bestuur en een kapitaal van 30.000.000, een vennootschap
naar het recht van de Code des assurances, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
in Frankrijk, 1, avenue des Cités Unies d'Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex,
ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Blois onder nummer B 414.086.
355, onderworpen aan het toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
gevestigd te 4, Place de Budapest 75436 Paris cedex 09 en handelend in België als LPS
krachtens vergunning 3067 overeenkomstig de artikelen 556 en volgende van de wet van 13
maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen.

RAADPLEEG
VOOR MEER
INFORMATIE
DE FICHE OVER DE
VOORZORGSMAATREG
ELS

FIETS 1 + FIETS 2 ALS AANVULLING OP JE OMNIUM? PRAAT MET UW UBIKE TRIBE

