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Goed verzekerd
bij schade en
diefstal

De fietsverzekering
van Univé:
goed en voordelig

Heerlijk met de wind in de rug een tochtje maken of even met de
fiets naar het centrum voor de boodschappen. Hobby of dagelijks
vervoermiddel, met de fietsverzekering van Univé bent u overal
goed verzekerd bij diefstal en beschadiging van uw fiets. En u
sluit de fietsverzekering van Univé ook nog eens tegen een zeer
voordelige premie af.
Bij Univé kunt u alle soorten fietsen goed
verzekeren. U kunt uw stadfiets verzekeren,
maar bijvoorbeeld ook uw elektrische fiets,
mountainbike, racefiets of ligfiets.
Nederland staat bekend om het grote aantal
fietsers. Maar helaas ook om de vele fietsen
die gestolen worden. Jaarlijks zijn dit er naar
schatting meer dan 500.000! Fietsen worden
vooral gestolen bij het station, in het centrum
van stad of dorp en bij de woning. Met de
fietsverzekering van Univé bent u overal goed
verzekerd tegen diefstal en beschadiging.

Pechhulp
Met pechhulp krijgt u hulp als u onderweg
in Nederland niet verder kunt. Bijvoorbeeld
als u pech krijgt, een ongeluk heeft gehad of
uw fiets gestolen is. Wij vervoeren u en uw
fiets bijvoorbeeld naar het startpunt van uw
fietstocht, uw woonadres of een fietsenmaker.
Wij repareren de fiets niet.
Als u uw elektrische fiets bij ons verzekert, valt
pechhulp standaard onder de dekking van uw
verzekering. Bij andere fietsen kunt u kiezen of
u pechhulp wilt meeverzekeren.

Diefstal
Uw fiets is wereldwijd verzekerd tegen diefstal.
Wordt uw fiets in de eerste drie jaar gestolen?
Dan krijgt u het aankoopbedrag uitgekeerd. Dit
bedrag kunt u aantonen met een aankoopnota.

Beschadiging
Ook is uw fiets wereldwijd verzekerd tegen
schade. Raakt uw fiets beschadigd, dan betalen
wij de kosten van de reparatie. Hierbij geldt een
eigen risico van € 25.
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Tweedehandsfiets



U kunt zowel een nieuwe fiets als een
tweedehands fiets verzekeren. Het
verzekerd bedrag wordt bepaald aan
de hand van de aankoopnota van uw
fiets.
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Daar plukt ú
de vruchten
van

Gebruik een ART-goedgekeurd slot

Aankoopnota

Om diefstal van uw fiets moeilijker te maken,
moet u altijd een ART-goedgekeurd slot
gebruiken. Dit mag ook een smartlock zijn. Kijk
voor meer informatie op stichtingart.nl.

Bij diefstal van uw nieuwe of tweedehands fiets,
krijgt u de eerste drie jaar de aankoopwaarde
van uw fiets terug. Bewaar daarom de
aankoopnota goed. Bij een schade vragen wij u
om de aankoopnota’s.

Twee fietssleutels
Gebruikt u een smartlock? Geef dat dan aan ons
door. Gebruikt u een ander slot? Dan vragen
wij u bij diefstal van uw fiets ons twee originele
fietssleutels te overhandigen. Bewaar daarom
uw fietssleutels goed. Laat u een reservesleutel
maken of v ervangt u het slot? Geef dan het
nieuwe sleutelnummer aan ons door.

Accessoires
Accessoires die vast aan uw fiets zitten, kunt
u eenvoudig meeverzekeren. Hiervoor telt u
de aankoopwaarde van de accessoires op bij
de aankoopwaarde van uw fiets. Bewaar de
aankoopnota van deze accessoires goed.
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Premie
De premie om uw fiets te verzekeren kunt u
snel en eenvoudig bereken op unive.nl/fiets.
De premie is afhankelijk van de waarde van uw
fiets en uw woonadres. Na drie jaar wordt de
waarde van uw fiets lager en gaat u natuurlijk
ook minder premie betalen. Wij regelen dit
automatisch voor u.

10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen
afsluit bij Univé, krijgt u tot 10% korting op uw
totale premie. Verder heeft u het gemak van al
uw verzekeringen onder één dak. Lees er meer
over op unive.nl/pakketkorting.
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De zekerheid
van elkaar
helpen

In een tijd waarin veel verandert, biedt Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim honderd winkels en online via onder
andere de Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico's te voorkomen, schade te
beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen investeren
we ook in lokale, maatschappelijke en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. Daar plukt ú de vruchten van.
Lees er meer over op unive.nl.

Contact
Univé

Klantenservice

Alarmcentrale

Postbus 15

0592 349 350

Direct hulp • 24/7 bereikbaar

9400 AA Assen

unive.nl/klantenservice

+31 592 348 112

unive.nl

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke
schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

