
Fiets
verzekering

- Dekkingen op basis van nieuwwaarde of afschrijving
- 15% korting met een anti-diefstalchip
- Accessoires eenvoudig mee te verzekeren
- Speciaal tarief voor Elobikes



Trek erop uit op de fi ets! De buitenlucht in, bewegen en 
genieten van de natuur. En of u nu een nieuwe of gebruikte 
fi ets heeft, bij Unigarant bent u verzekerd van fi etsplezier. 

Fiets
verzekering

Wanneer u een fi etsverzekering bij Unigarant sluit, 

heeft u de mogelijkheid om uw fi ets op basis van 

nieuwwaarde te verzekeren, zowel tegen diefstal 

als tegen beschadiging. U kunt hierbij kiezen 

uit drie dekkingsvariaties. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid om uw fi ets tegen diefstal te verze-

keren op basis van afschrijving. Hierbij wordt bij 

schadevergoeding rekening gehouden met een 

vaste afschrijving per maand. Het voordeel van 

de dekkingen op basis van nieuwwaarde is dat 

u in de eerste drie jaar bij diefstal een nieuwe 

gelijkwaardige fi ets kunt uitzoeken bij uw fi ets-

speciaalzaak.



* Bij een gedeeltelijke schade van uw fi ets of diefstal van accessoires bedraagt het eigen risico € 20,-.

Dekkingen op basis van nieuwwaarde

Het voordeel van de dekkingen op basis van nieuwwaarde is dat u in de eerste drie jaar bij diefstal een 

nieuwe gelijkwaardige fi ets kunt uitzoeken bij uw fi etsspeciaalzaak. Prijsstijging van hetzelfde merk en type 

wordt vergoed tot maximaal 10%. Bij de dekking 5 jaar diefstal en beschadiging krijgt u ook nog eens een 

gedeelte van uw betaalde premie terug, als uw fi ets in het eerste of tweede jaar wordt gestolen.

Premies nieuwwaardedekking voor fi etsen met anti-diefstalchip

Voor kwaliteitsfi etsen zonder anti-diefstalchip is de premie voor de dekking op basis van nieuwwaarde 15% hoger. 
Alle premies zijn in euro's. Premies zijn exclusief € 5,- poliskosten.

Vergoeding 

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Eigen risico

Diefstal 
3 jaar
100%
100%
100%
-
-
-

Diefstal + beschadiging 
5 jaar 
100%
100%
100%
 75%
 50%
-*

Diefstal + beschadiging 
3 jaar 
100%
100%
100%
-
-
-*

Verzekerd  Diefstal    Diefstal + beschadiging  Diefstal + beschadiging
Bedrag  3 jaar    3 jaar    5 jaar

 Regio 1  Regio 2  Regio 3  Regio 1  Regio 2  Regio 3  Regio 1  Regio 2  Regio 3

t/m 0200 030 036 053 035 043 066 050 059 095
t/m 0250 035 041 061 041 050 077 058 068 112
t/m 0300 039 047 069 046 056 086 066 077 126
t/m 0350 043 051 077 051 061 096 072 085 137
t/m 0400 044 053 088 053 063 110 074 087 157
t/m 0450 048 057 095 057 068 119 079 094 170
t/m 0500 051 061 102 060 073 128 085 100 182
t/m 0550 054 065 111 065 078 138 092 108 196
t/m 0600 060 071 117 071 084 147 099 116 211
t/m 0650 065 075 128 077 089 160 107 126 229
t/m 0700 069 080 139 082 095 173 116 135 248
t/m 0750 075 087 150 089 103 188 126 145 267
t/m 0800 081 093 160 096 111 200 134 156 286
t/m 0850 087  099 170 103 118 205  144 167 305
t/m 0900  092 105 180 109  125  207 149 177 307
t/m 0950 093 109  183  110 131 210  154  181 309
t/m 1000 095 113 186 111 132  214 159 185 312
t/m 1050  096  117 189 112 133  217 164 191 315
t/m 1100 098 121 192  113 134 221 168  197 320
t/m 1150  099 125  195 116  141 224  173 202  325
t/m 1200  101 129 198  120 148  228 179 208 330
t/m 1250 102 133 201 123 153 231 183 214 335
t/m 1300 104 137 204 125 158 235 186 221 340
t/m 1350 105 141 207 127 162 238 189 227 345
t/m 1400 107 145 210 128 167 242 191 233 350
t/m 1500 110 151 216 132 174 248 197 243 360
t/m 1600 113 157 222 136 181 255 202 253 370
t/m 1700 116 163 228 139 187 262 207 262 380
t/m 1800 119 169 234 143 194 269 213 272 390
t/m 1900 123 175 240 148 201 276 220 282 400
t/m 2000 127 181 246 152 208 283 227 291 410
t/m 2100 131 187 252 157 215 290 234 301 420
t/m 2200 135 193 258 162 222 297 241 311 430
t/m 2300 139 203 264 167 233 304 249 327 440
t/m 2400 143 209 270 172 240 311 256 336 450
t/m 2500 147 215 276 176 247 317 263 346 460
t/m 2600 151 221 282 181 254 324 270  356 470
t/m 2700 155 227 288 186 261 331 277 365 480
t/m 2800 159 233 294 191 268 338 284 375 490
t/m 2900 163 239 300 196 275 345 291 385 500
t/m 3000 167 245 306  200 282 352 299 394 510



1000-1119 Amsterdam

1300-1379 Almere

2000-2062 Haarlem

2260-2289 Rijswijk/Voorburg

2300-2339 Leiden

2500-2599 Den Haag

2600-2629 Delft

3000-3099 Rotterdam 

3310-3328 Dordrecht

3430-3439 Nieuwegein

3500-3599 Utrecht

3720-3723 Bilthoven

3800-3820 Amersfoort

4800-4837 Breda

5000-5052 Tilburg/Goirle 

5200-5237 Den Bosch 

5340-5351 Oss

5600-5667 Eindhoven/Geldrop

6040-6049 Roermond

6130-6137 Sittard 

6200-6229 Maastricht

6400-6429 Heerlen

6500-6549 Nijmegen

6800-6849 Arnhem

8200-8249 Lelystad

8900-8935 Leeuwarden 

9700-9749 Groningen

Regio 1

3240-3257, 4300-4799, 6900-8199, 8250-8899, 

8936-9699, 9750-9999

Regio 2

1120-1299, 1380-1999, 2063-2259, 2290-2299, 

2340-2499, 2630-2999, 3100-3239, 3258-3309, 

3329-3429, 3440-3499, 3600-3719, 3724-3799, 

3821-4299, 4838-4999, 5053-5199, 5221, 5238-5339, 

5352-5599, 5668-6039, 6050-6129, 6138-6199, 

6230-6399, 6430-6499, 6550-6799, 6850-6899

Regio 3

Regio-indeling (op postcode)



Dekkingen op basis van afschrijving

3 jaar diefstal
Bij deze dekking op basis van afschrijving ont-

vangt u binnen 3 jaar bij diefstal van uw fi ets een 

vergoeding op basis van het verzekerde bedrag, 

waarop een afschrijving wordt berekend van 1% 

per maand. De afschrijving is maximaal 25%. 

1 jaar diefstal
Bij deze dekkingsvariant ontvangt u gedurende 

het gehele jaar bij diefstal van uw fi ets een ver-

goeding op basis van het verzekerde bedrag. 

Hierop wordt een afschrijving berekend van 1% 

per maand.

De mogelijkheden om een Elobike te verzekeren, 

zijn net zo uitgebreid als voor een ‘gewone’ fi ets. 

Zo kunt u een verzekering op basis van nieuw-

Regio 1 Regio 2 Regio 3

3 jaar - Diefstal 123 127 132

3 jaar - Diefstal + beschadiging 152 155 158

5 jaar - Diefstal + beschadiging 224 227 230

Elobike premies (o.b.v. nieuwwaarde)

waarde (zowel tegen diefstal als tegen bescha-

diging) of afschrijving afsluiten. Maar net zo een-

voudig een gebruikte Elobike en accessoires.

Alle premies zijn in euro's. Premies zijn exclusief € 5,- poliskosten.

Verzekerd Diefstal Diefstal
Bedrag 1 jaar  3 jaar 

t/m 0200 022 046
t/m 0250 024 052
t/m 0300 027 058
t/m 0350 030 066
t/m 0400 034 074
t/m 0450 037 080
t/m 0500 040 086
t/m 0550 043 092
t/m 0600 045 098
t/m 0650 049 107
t/m 0700 053 116
t/m 0750 058 126
t/m 0800 061 134
t/m 0850 065 142
t/m 0900 068 150
t/m 0950 069 151
t/m 1000 070 152
t/m 1050 071 153
t/m 1100 072 154
t/m 1150 073 155
t/m 1200 074 156
t/m 1250 075 157
t/m 1300 076 159
t/m 1350 077 161
t/m 1400 078 164
t/m 1500 079 167
t/m 1600 080 170
t/m 1700 081 176
t/m 1800 084 182
t/m 1900 087 189
t/m 2000 089 195
t/m 2100 093 202
t/m 2200 096 208
t/m 2300 098 214
t/m 2400 101 221
t/m 2500 104 227
t/m 2600 107 233
t/m 2700 110 240
t/m 2800 113 247
t/m 2900 116 253
t/m 3000 119 259

Elobike

Alle premies zijn in euro's. Premies zijn exclusief € 5,- poliskosten.

Voorbeeld:
Diefstal na 6 maanden

Verzekerd bedrag  € 750,-

Afschrijving 6% €  45,- -/-

Vergoeding  € 705,-



Veiligheidsvoorwaarden en diefstalprefentie

Veiligheidsslot
Voor alle fi etsverzekeringen geldt een simpele 

veiligheidsvoorwaarde. Uw fi ets moet altijd op 

slot worden gezet met een ART goedgekeurd 

veiligheidsslot. Welke sloten zijn goedgekeurd is 

bekend bij uw rijwielhandelaar, of kijk op internet: 

www.stichtingart.nl. Bij het sluiten van de fi etsver-

zekering moet het merk en type slot evenals het 

sleutelnummer worden opgegeven.

Diefstalpreventie-tips:
- zet uw fi ets met een extra slot vast aan een 

lantaarnpaal of hek;

- maak gebruik van bewaakte stallingen;

- zet uw fi ets altijd op slot, ook in de schuur of 

garage;

- plaats uw fi ets altijd in het zicht.

Let op: bij diefstal moet u alle originele sleutels 

inleveren bij uw rijwielhandelaar.

Anti-diefstalchip
Unigarant voert een actief beleid tegen diefstal 

van fi etsen en stimuleert dat fi etsen af fabriek 

worden voorzien van een anti-diefstalchip (tag) 

die onzichtbaar in het fi etsslot van de fi ets is 

aangebracht. De anti-diefstalchip bevat een uniek 

nummer dat centraal is vastgelegd. De politie 

voegt, op het moment dat u aangifte doet, aan 

dit nummer uw persoonlijke gegevens toe. Een 

gestolen fi ets is daardoor gemakkelijker terug te 

vinden en dus minder aantrekkelijk voor dieven.

Gebruikte fi etsen
Een gebruikte fi ets kunt op dezelfde manier ver-

zekeren als een nieuwe fi ets. De aanschafprijs is 

het verzekerde bedrag. De premie wordt bere-

kend aan de hand van het verzekerde bedrag. Bij 

totaal verlies ontvangt u een gebruikte fi ets van 

dezelfde kwaliteit als de verzekerde fi ets. De prijs-

stijging van 10% zoals bij een nieuwe fi ets is niet 

meeverzekerd.

ATB en racefi ets
Bij Unigarant bent u aan het juiste adres voor 

Gebruikte fi etsen, ATB's, racefi etsen en accessoires

het verzekeren van uw ATB of racefi ets. Ook hier 

kunt u kiezen voor een dekking op basis van 

nieuwwaarde of afschrijving. Het eigen risico op 

beschadiging is € 45,- en bij totaal verlies 20% 

van het verzekerde bedrag. 

Accessoires
U kunt uw accessoires eenvoudig meeverzeke-

ren door de waarde van de accessoires bij de 

aanschafprijs van uw fi ets op te tellen.
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Belangrijke informatie

Omvang van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraag-
formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen 
gelden ook voor een bekende derde die wordt meever-
zekerd bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinderen 
of iemand die recht kan krijgen op een uitkering (verder te 
noemen belanghebbende). Bij de beantwoording is niet 
alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van 
andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen 
waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, 
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er 
feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte 
bekend worden, dan dient u die alsnog aan ons mede te 
delen.

Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft 
voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de ver-
zekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand 
van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. 
Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vast-
gelegd in de artikelen 7:929-931 Burgerlijk Wetboek.

Verantwoordelijkheid ondertekening
U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van 
de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander 
het formulier voor u in. Wij moeten immers aan de hand 
van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het 
te verzekeren risico kunnen maken.

Vraag over strafrechtelijk verleden van u/belanghebbenden
Bent u of een andere belanghebbende, in de laatste acht 
jaar in aanraking gewest met politie of justitie? Bijvoorbeeld 
omdat u, of de regelmatige bestuurder, werd verdacht van 
het plegen van een strafbaar feit? Zo ja, geef dan aan om 
welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is 
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele 
(straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie 
desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).

Vraag over eerdere aanvragen of verzekeringen van 
u/belanghebbenden
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, een andere belang-
hebbende, ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of 
opgezegd? Zo ja, voeg dan een toelichting bij, zodat een 
beoordeling kan plaatsvinden. 

Lees, voordat u het formulier ondertekent, onderstaande tekst goed door.

Verzekeringsvoorwaarden en premiebetaling
Door ondertekening verklaart u dat u deze verzekering 
volgens het premietarief en onze verzekeringsvoorwaarden 
wenst aan te gaan. Bij niet betaling van de eerste premie is 
er nooit een verzekering tot stand gekomen. Bij niet beta-
ling van een vervolgpremie en daarmee samenhangende 
kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en bui-
tengerechtelijke kosten.
Onze verzekeringsvoorwaarden kunt u bekijken/downloa-
den op www.unigarant.nl.

Bedenktijd
Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd om 
de verzekering ongedaan te maken.

Privacy
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en even-
tueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken 
wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van 
een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepre-
ventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te 
informeren over voor u relevante producten en diensten.

Klachten
Voor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op 
de bemiddeling, totstandkoming, inhoud of uitvoering van 
deze overeenkomst kunt u zich wenden tot klachtenma-
nagement van Unigarant N.V., Postbus 50.000, 7900 RP 
Hoogeveen. Indien het antwoord vanuit Unigarant N.V. niet 
bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 
93257, 2509 AG Den Haag (telefoonnummer 0900-
3552248, website www.kifi d.nl). Indien u geen gebruik wilt 
maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt 
de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt 
u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 

Ondertekening
U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat alle 
vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waar-
heid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde 
verzekering wilt sluiten.

Wilt u een Unigarant Fietsverzekering sluiten of 

meer informatie? Neem dan contact op met uw 

rijwielspecialist.

De premie voor de fi etsverzekering is inclusief 

assurantiebelasting. Voor alle producten brengen 

Goed om te weten

wij u kosten in rekening. De gemaakte kosten zijn 

voor het opmaken van de polis en het uitvoeren 

van een mutatie van de polis. Deze brochure 

geeft uitleg op hoofdlijnen. Voor de volledige tekst 

verwijzen wij u graag naar onze polisvoorwaarden.



Auto

Motor

Fiets

Bromfi ets

Reis

Caravan

Camper

Oldtimer

Recreatie

Boot

Woonhuis

Inboedel

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Gezinsongevallen

Woonboot www.unigarant.nl

FGP13 (02-08)


