
   

Fietsverzekering
informatiedocument over het verzekeringsproduct

 Onderneming : Kingpolis, handelsnaam van King Verzekeringen BV
Product : Fietsverzekering doorlopend (e-bike) 

Wat is verzekerd?

Welke soort verzekering is dit?

Wat is niet verzekerd?
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 Dekking
 Diefstal

 Uw e-bike is verzekerd wanneer deze wordt gestolen en niet binnen  
 48 uur wordt teruggevonden.

 Casco
 Schade aan uw e-bike, veroorzaakt door bijvoorbeeld een val of   
 aanrijding, is verzekerd.

 Pechhulp
 Wij zorgen ervoor dat u en één medereiziger veilig op uw
 (tijdelijke) woonadres of vakantieadres komen (vanaf 1 km tot   
 max. 30 km). De dekking is geldig in de EER landen (Europese   
 Economische Ruimte: alle EU landen plus Liechtenstein, Noorwegen,  
 IJsland enGroot Brittannië.

 Ongevallen
 Deze dekking keert uit als u door een ongeval met de e-bike blijvend  
 invalide wordt of overlijdt. Bij overlijden: € 5.000,-.
 Bij blijvende invaliditeit : maximaal € 10.000,-.

 Uitkering bij diefstal en total loss 
 Wat u vergoed krijgt, hangt van een aantal dingen af:
 • Hoe oud is uw e-bike?
 • Was de e-bike nieuw toen u hem kocht?
 • Hoe hoog is het eigen risico? Dit staat op uw verzekeringsbewijs.
 • Hoe groot is uw schade?

 Zie extra informatie bij dit item

 Fietshelm, fietskleding, fietsbril, sporthorloge
 of regenkleding
 Heeft u schade aan uw fietshelm, fietskleding, fietsbril, sporthorloge  
 of regenkleding? Dan betalen we daar maximaal € 100,- per keer   
 voor. We betalen u dan wat uw spullen waard waren vlak vóór de   
 gebeurtenis waardoor u schade kreeg.  

Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen, 
de complete lijst met uitsluitingen vindt u in de 
voorwaarden.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. 
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Deze verzekering vergoedt schade aan uw e-bike bij beschadiging en diefstal. 

Hieronder staat waarvoor uw e-bike is verzekerd.

Schade die u met uw e-bike aan anderen veroorzaakt is niet 
verzekerd. Ook schade die is ontstaan door opzet, slijtage, 
onvoldoende onderhoud en gebruik tijdens wedstrijden of 
verhuur is niet verzekerd.

Schade aan banden, bel, jasbeschermers, snelbinders en 
cosmetische beschadigingen zoals krassen, deuken zijn niet 
verzekerd.

Schade aan en diefstal van de accu is niet verzekerd als deze bij 
het afsluiten van de verzekering niet nieuw was.

Wanneer de e-bike niet op slot stond of u de originele sleutels 
en/of gemelde duplicaatsleutels dan wel, in geval van een 
elektronisch slot, de logfile niet kunt overleggen vergoeden wij 
geen schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

  Wij vergoeden alleen diefstalschade als u een vast ringslot met  
  een ART-keurmerk gebruikt. Het slot moet minimaal 2 sterren  
  hebben en vast gemonteerd zijn op het frame.

  U heeft een eigen risico van € 25,- bij cascoschade.

  De waarde van uw e-bike geeft u op bij het aanvragen van de  
  verzekering, dit is de verzekerde waarde. Wij vergoeden nooit  
  meer dan dit verzekerde bedrag.

  Extra voorwaarden bij een dure e-bike  
  Heeft u uw e-bike voor € 3.500 of meer verzekerd? Dan moet u de
  e-bike met een extra slot vastzetten aan iets wat je niet kunt  
  verplaatsen. Zoals een lantarenpaal, een brug, een fietsenrek of  
  een ring aan de muur. Doet u dat niet, en wordt uw e-bike  
  gestolen? Dan krijgt u geen schadevergoeding.

  E-bikes met een verhoogd diefstal risico  
  Er zijn e-bikes die in verband met een verhoogd diefstalrisico  
  alleen te verzekeren zijn met een Track & Trace systeem. Als bij  
  diefstal blijkt dat de tracker niet of niet juist functioneert vervalt  
  in geval van diefstal het recht op uitkering. Let wel: dit geldt ten  
  alle tijden en ongeacht de oorzaak!
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Waar zijn de dekkingen geldig?

Wat zijn uw verplichtingen? 

Wanneer en hoe betaalt u? 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

Hoe zegt u uw verzekering op? 

De verzekering is geldig over de hele wereld. 
De dekking Fiets Pechhulp is geldig in de EER landen (Europese Economische Ruimte: alle EU landen plus Liechtenstein, 
Noorwegen, IJsland en Groot Brittannië). 

U bent verplicht ons de juiste gegevens te verstrekken, zowel bij het afsluiten van de verzekering als tijdens de 
looptijd van de verzekering. 
Bij verlies van sleutel(s) of bijbestellen van sleutel(s) moet u dit direct bij Kingpolis melden. Bij diefstal moet u binnen 
5 dagen aangifte doen bij de politie. 
Bij schade dient u al het redelijke te doen om eventuele schade te voorkomen en te beperken. 
Bij cascoschade moet u deze binnen 14 dagen aan Kingpolis melden, u moet de schade kunnen aantonen. 

U betaalt de premie, kosten en assurantiebelasting altijd vooruit. U kunt per jaar of per maand betalen. Premiebetaling 
vindt plaats middels automatische incasso. Bij jaarlijkse premiebetaling is betaling per factuur mogelijk. 

De ingangsdatum van de verzekering staat op uw polisblad. Uw polis wordt jaarlijks automatisch verlengd. De 
dekking eindigt wanneer deze door u of ons wordt opgezegd. De dekking eindigt ook als uw e-bike wordt 
gestolen of total loss is. 

U heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het polisblad en binnen deze tijd kunt u contact met ons opnemen en 
zullen wij de verzekering voor u annuleren. U kunt dan bij eventuele schade geen claim indienen. 
Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering dan één maand 
nadat wij uw opzegging hebben ontvangen. 
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