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Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

F
G

P
14

 (0
4-

12
)

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Fietsverzekering

U heeft de mogelijkheid om uw fiets alleen tegen diefstal te verzekeren. Maar u 
kunt ook kiezen voor de uitgebreide Diefstal en BeschadigingPlus dekking!

Verzekeringsvormen

Diefstal
U bent volledig verzekerd tegen diefstal. Wordt uw fiets in de eerste drie jaar gestolen, 
dan krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd.

Diefstal en BeschadigingPlus
De uitgebreide dekking BeschadigingPlus bevat naast diefstal de drie onderdelen 
hieronder. Daarmee zijn u en uw fiets in elke situatie goed verzekerd. Ook accessoires 
kunt u eenvoudig meeverzekeren tegen diefstal en beschadiging. Heel simpel door de 
waarde van de accessoires op te tellen bij de waarde van de fiets! 

  Beschadiging
Als uw fiets beschadigd raakt, bijvoorbeeld door een val of een aanrijding, dan wordt 
dat door ons vergoed. Gaat uw fiets binnen de eerste drie jaar door aanrijding of 
vandalisme totaal verloren? Dan krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd.

  Verhaalsrechtsbijstand
Ontstaat er tijdens het fietsen (letsel)schade door de schuld van iemand anders? 
Dan zorgen wij ervoor dat deze schade wordt verhaald op de aansprakelijke 
verkeersdeelnemer.

  Ongevallen
U wilt er niet aan denken, maar raakt u blijvend invalide of komt u te overlijden 
als gevolg van een ongeval met uw fiets, dan keert Unigarant uit aan u of uw 
nabestaanden.

Speciaal voor E-bike

Schade aan de accu
Ook schade aan de accu door vallen of stoten is verzekerd!

E-bike Unigarant Pechhulp
Pech onderweg komt ongelegen. Maar met de Unigarant Pechhulp is het probleem  
zo verholpen. Dankzij een (nood)reparatie bent u snel weer op weg. En is reparatie  
onderweg niet mogelijk, dan wordt u samen met uw E-bike naar een tweewieler-
specialist of naar huis gebracht. 

 Bij diefstal of totaal verlies 
binnen drie jaar, direct een 
nieuwe fiets

 Prijsstijgingen zijn 
meeverzekerd

 Geen eigen risico na  
diefstal van de fiets

 Accessoires eenvoudig 
meeverzekeren

 Inclusief Verhaals-
rechtsbijstand en 
Ongevallen

De voordelen op een rij

Fiets/ATB/Racefiets E-bike

Diefstal

Beschadiging

Schade aan accu

Verhaalsrechtsbijstand

Ongevallen

Pechhulp

Scherpe prijs

De premie van de verzekering is 
afhankelijk van de waarde van uw 
fiets en de regio waar u woont.  
U krijgt altijd de scherpste prijs 
voor de beste verzekering.  
Uw tussenpersoon rekent uw  
premie graag voor u uit.

Speciaal voor E-bike

 - schade aan accu is meeverzekerd;
 - inclusief Unigarant Pechhulp.



Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere 
rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

Premie

Drie- of vijfjaars fietsverzekering
U kunt uw fiets verzekeren voor een 
vaste periode, namelijk drie of vijf jaar. 
Dat betekent dat u de premie voor die 
periode in een keer bij aanvang van de 
verzekering betaalt.

Doorlopende verzekering
U kunt ook kiezen voor onze 
Doorlopende Fietsverzekering. Deze 
heeft een looptijd van een jaar. Bij 
het sluiten van de verzekering betaalt 
u een jaarpremie. Maandbetaling is 
ook mogelijk. Na een jaar ontvangt u 
automatisch een verlengingsvoorstel.

Gebruikte fietsen

Uw tweedehands fiets kunt u ook 
uitstekend bij ons verzekeren. De 
aanschafprijs is dan het verzekerde 
bedrag en daarover wordt de premie 
berekend. Bij totaal verlies ontvangt u
een gebruikte fiets van dezelfde 
kwaliteit als de verzekerde fiets.

Gewone  
fietsen / E-bikes

ATB’s /Racefietsen/Overig

Diefstal € 0,- € 0,-

Total loss € 0,- 20% van het verzekerde bedrag

Beschadiging € 25,- € 50,-

Diefstal van accessoires € 25,- € 25,-

Let op:  
diefstal voorkomen!

Hoe goed u ook verzekerd 
bent, diefstal van uw fiets blijft 
natuurlijk erg vervelend. Zet uw 
fiets daarom altijd op slot, waar u 
hem ook neerzet. Alleen als u alle 
originele sleutels inlevert, komt u in 
aanmerking voor schadevergoeding. 
Veiligheidsvoorwaarden en diefstal-
preventietips vindt u op  
www.unigarant.nl.

Wilt u meer informatie over de 
Unigarant Fietsverzekering?  
Vraag uw tussenpersoon of bezoek 
www.unigarant.nl.

Productinformatie

Sluit direct de Unigarant 
Fietsverzekering bij uw tussen-
persoon en profiteer van een 
complete dekking, een aantrekkelijke 
premie en een betrouwbare, snelle 
service!

Direct verzekerd

Eigen risico


