
Naam van het product Waarborg diefstal Pfiets Omnium
Formule Diefstal + 

Bijstand
Top Fiets Basisverzekering

Comfort Fiets - 
Formule Mono

Fietsomnium  - Bike 
Care

Diefstalverzekering Diefstal Diefstaldekking

Aanvaardingsvoorwaarden Nieuwe fietsen
< 1 jaar

< 3 jaar < 1 jaar; max. 3 jaar < 2 jaar < 3 jaar

< 12 maanden; 
verzekerde waarde 

tussen 
€ 500 en € 6000

 < 2 jaar 

Koersfietsen en 
mountainbikes zijn 
niet gedekt in deze 

formule

< 3 jaar  < 1 jaar

Dekking voor diefstal 
inbegrepen

Diefstal en poging tot 
diefstal

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Diefstal van een 
volledige fiets en 
materiële schade 
aan de fiets als 
gevolg van de 

diefstal

Alleen volledige 
diefstal (geen 

poging tot diefstal)

Diefstal met fysiek geweld Ja Ja Niet vermeld Ja Niet vermeld Ja Niet vermeld Niet vermeld Ja Niet vermeld

Diefstal door inbraak in de 
vergrendelde ruimte waar 
de fiets is gestald

Ja Ja Niet vermeld Ja Ja Ja Niet vermeld Niet vermeld Ja Ja

Diefstal in/op een voertuig
In een voertuig dat 

met de sleutel is 
vergrendeld

Niet vermeld Niet vermeld Ja Niet vermeld Ja Niet vermeld Niet vermeld Ja Niet vermeld

Bedrag van de jaarlijkse 
premie op basis van het 
type fiets en de waarde 
ervan

€ 700  € 31,90 

€ 108,01

 € 65,28  € 45,00  € 35,15  € 90,00 
€ 60 - € 78,5 in 
Brussel 

€ 53 € 45,00 geen aanbod

€ 2500  € 88,93  € 124,08  € 82,48  € 59,50  € 108,00 
€ 75 - € 101 in 
Brussel 

€ 69 € 62,50 € 92,00

€ 4500  € 152,29  € 226,68  € 148,47  € 148,28 
Neem contact op 
met een makelaar 

€ 150 - € 213,51 
in Brussel 

€ 119 € 112,50 € 165,93

Vergoeding bij diefstal

Aard van de vergoeding Financieel Financieel Financieel Financieel Financieel Financieel
In natura of 
terugbetaling van 
de reparatiekosten 

In natura of 
terugbetaling van 
de reparatiekosten 

Financieel Financieel

Waardevermindering
VANAF de 13e 
maand na de 
aankoop

VANAF de 18e 
maand na de 
aankoop

Niet vermeld
VANAF de 13e 
maand na de 
aankoop

VANAF het 4e jaar
VANAF de 13e 
maand

VANAF de 13e 
maand

Nee, behalve na 
diefstal van de 
batterij (of schade 
aan de batterij na 
diefstal van de fiets)

Non

Volgens de 
bijzondere 
voorwaarden van 
het contract: 1% per 
maand vanaf het 
derde jaar

Eigen risico  Nee 
Enkel voor 
koersfietsen en 
mountainbikes

10% van de totale 
verzekerde waarde, 
min. 
€ 50, max. € 200

€ 50

Nee, behalve voor 
mountainbikes en 
koersfietsen: 20% 
van de schade 
bij noodzakelijke 
reparatie

 € 80; behalve voor 
mountainbikes 
en koersfietsen: 
10 % van de 
aankoopwaarde 

Nee, behalve voor 
mountainbikes en 
koersfietsen: 20 % 
van de verzekerde 
waarde 

Nee
Nee maar € 25,00 

bij materiële schade 
door diefstal

Geen informatie 
- het eigen risico 

wordt vastgesteld 
in de bijzondere 

voorwaarden van 
het contract (geval 

per geval)

Accessoires 
Vaste accessoires 
in de verzekerde 
waarde inbegrepen 

Vaste accessoires 
waarvan de prijs 
in de verzekerde 
waarde is 
inbegrepen + 
verwijderbare 
accessoires alleen 
voor materiële 
schade

Als onderdeel 
van de fiets en 
aangekocht bij de 
fietshandelaar, tot 
€ 100

Ja, voor gedekte 
accessoires en 
max. 10% van de 
verzekerde waarde, 
max. € 500 voor 
niet-gedekte 
accessoires

Vastgeschroefde 
accessoires 
inbegrepen in de 
verzekerde waarde

Verzekerde en 
niet-verzekerde 
accessoires tot een 
maximum van € 
250 incl. btw.

Vaste accessoires 
inbegrepen in de 
verzekerde waarde 

Accessoires 
inbegrepen in de 
verzekerde waarde 

Ja, als het in de 
verzekerde waarde 
is inbegrepen

Originele aan de 
fiets bevestigde 
accessoires 
inbegrepen in de 
verzekerde waarde 
- extra accessoires 
tot max. € 100 incl. 
btw 

Tweedehandsfietsen gedekt? Niet vermeld Ja Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Ja Ja
Ja, vanaf de 
aankoopfactuur van 
de eerste eigenaar

Specifiek voor Brussel -

Diefstal van fietsen 
die in de openbare 
ruimte geparkeerd 
staan, is niet gedekt

- Niet vermeld - -
30-40% hogere 
premie  

Niet vermeld Nee Niet vermeld

Voorwaarden om de fiets buiten te 
stallen

Vastgemaakt aan 
een vast punt met 
een ART-slot

Vastgemaakt aan 
een vast punt met 
een slot dat is 
goedgekeurd door 
Aedes. BEHALVE 
mountainbikes en 
koersfietsen tussen 
22 u. en 6 u.

Vastgemaakt 
aan een vast 
punt met een 
goedgekeurd en 
goed vergrendeld 
hangslot

Vastgemaakt aan 
een vast punt 
met een slot dat 
is goedgekeurd 
door AG. BEHALVE 
mountainbikes en 
koersfietsen tussen 
22 u. en 6 u

Vastgemaakt aan 
een vast punt met 
een slot dat is 
goedgekeurd door 
Allianz

Vastgemaakt aan 
een vast punt met 
een slot dat is 
goedgekeurd door 
AXA

Vastgemaakt aan 
een vast punt met 
een slot

Vastgemaakt met 
een ART-hangslot
(min. 2 sterren) 

De fiets moet 
vastgemaakt 
worden met het 
slot dat in de 
verzekeringspolis 
vermeld staat en 
het fietsframe moet 
met een extra 
slot aan een vast 
bevestigingspunt 
vastgemaakt 
worden (waarde 
> 50€)

Vastgemaakt aan 
een vast punt 
met een U-slot of 
ART-goedgekeurd 
hangslot min. 2 
sterren

Wachttijd na aangifte van de diefstal 30 d 7 d 21 d Niet vermeld Niet vermeld 30 d 7 d 30 d Geen termijn 30 d

Geografische dekking Wereldwijd Wereldwijd
EU + Europese 

landen
Wereldwijd Wereldwijd Wereldwijd Wereldwijd  Wereldwijd 

Wereldwijd, met 
uitzondering van 

Noord-Korea, Syrië, 
Iran, Irak en elke 
andere natie die 

in staat van oorlog 
verkeert.

Wereldwijd

Andere 
dekkingen 
inbegrepen in 
dit product

Dekking van materiële 
schade

x v x v x v  x  x Nee x

Pechverhelping x v v x x v  v  x Nee x

Andere opties 
verkrijgbaar bij 
de verzekeraar 
(tegen 
meerprijs)

Dekking voor de 
bestuurders en passagiers

v x x x x x  x  x v v

Dekking van materiële 
schade

v x v N.v.t. v N.v.t.  v  v v v

Dekking voor lichamelijk 
letsel

x v x v x v  x  x v v

BA-verzekering voor 
fietsers

x v x x x x  x  x v x

Rechtsbijstand x v x x x x  x  x v x

Pechverhelping v N.v.t. N.v.t. v v N.v.t.  N.v.t.  v v v


