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DVV OMNIUM FIETSVERZEKERING

Heb je onlangs een nieuwe fiets gekocht (of ben je van plan dat te doen). Dan wil je er
natuurlijk zo lang mogelijk plezier aan beleven. De DVV Fietsomnium beschermt je fiets tegen
diefstal en materiële schade door een ongeval, een val of een poging tot diefstal.
Voor verschillende soorten fietsen van maximaal 1 jaar oud: stadsfietsen, elektrische fietsen (tot 25 km/u),
racefietsen en mountainbikes.
Fiets gestolen? De DVV Fietsomniumverzekering betaalt je terug, zodat je zelf een nieuwe fiets kan kiezen.
Schade hoger dan 100 euro? We komen tussen, je hoeft zelfs geen franchise te betalen.
De DVV Fietsomnium is wereldwijd geldig. Ook als je de Mont Ventoux oprijdt of als je een fietstocht maakt op Mallorca.
Bereken zelf je premie op www.dvv.be/fietsomnium.

In welke gevallen komt de DVV Fietsomnium tussen?
1

Diefstal (of poging tot diefstal)

Voorbeeld: je vertrekt op vakantie naar het buitenland en je fiets wordt gestolen of beschadigd na een poging tot diefstal.
DVV betaalt je terug in functie van de afschrijving, op voorwaarde dat je de nodige veiligheidmaatregelen genomen hebt.
Je fiets moet bijvoorbeeld gesloten zijn met een degelijk slot (en vastgemaakt aan een vast object als het om een mountainbike
of racefiets gaat). Je mag je sleutel ook nooit zo maar laten rondslingeren.
Vergeet de diefstal niet aan te geven bij de lokale politie. Je hebt deze aangifte nodig om een schadevergoeding te genieten.
Heb je ook andere vaste accessoires gekocht (zoals wielen, zadel, stuur enz.)? Je kan die ook laten verzekeren
als je dat wenst.

Opgelet: deelnames aan wielerwedstrijden en afneembare accessoires (zoals een fiets-gps) zijn niet gedekt.

2

Materiële Schade

Is je fiets beschadigd door een val, een daad van vandalisme of een ander ongeval? Als je schade hoger is dan 100 euro,
betaalt DVV alle schade terug. Je hoeft zelfs geen franchise te betalen. Is je schade lager dan 100 euro, dan komt DVV niet
tussen. Deze regel geldt alleen bij materiële schade, niet bij diefstal.

Je fiets en zijn accessoires verminderen in waarde na verloop van tijd. Toch past DVV maar een waardevermindering
van 1,25% per maand toe vanaf de 13de maand volgend op de datum van aankoop van de fiets.

 Let wel: slijtage aan je fiets of schade aan de banden zijn niet verzekerd. Deze laatste zijn wel verzekerd als er nog andere
schade aan je fiets is

Nog vragen?
Je DVV-consulent stelt graag zijn of haar jarenlange ervaring in verzekeringen tot je beschikking. Hij zorgt ook voor een vlotte
regeling van je schade.
Raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.)
die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij je DVV-consulent of op www.dvv.be/fietsomnium/voorwaarden.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is
onderworpen aan het Belgisch recht.
Meer info vind je op www.dvv.be/fietsomnium, of vraag het gewoon aan je DVV-consulent!
Een probleem met onze dienstverlening? Contacteer dan eerst de DVV klachtendienst, Galileelaan 5 in 1210 Brussel
(klachtendienstdvv@dvv.be). Indien je niet tevreden bent met het antwoord kan je ook terecht bij de Ombudsman van de
verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as )
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In geval van materiële schade ontvang je een schadevergoeding van 5 euro per dag gedurende max. 3 dagen om een
andere fiets te huren. Heb je een e-bike? Dan bedraagt de schadevergoeding zelfs 8,50 euro per dag.

