
 
 
Bij diefstal is de Leasefiets verzekerd voor: 
• Diefstal. Hieronder valt ook schade aan de Leasefiets en accessoires: 

a. Ontstaan bij een poging tot diefstal. 
b. Ontstaan tijdens de periode van diefstal. 

• Beschadiging. Hieronder valt schade aan de Leasefiets door een aanrijding, een val, of een andere van 
buitenkomende schadeoorzaak. Schade aan de helm is ook verzekerd als dit is ontstaan door een val of 
aanrijding waar ook de Leasefiets bij betrokken is. 
 

Bij diefstal is Werknemer verplicht: 
• Aangifte te doen bij de politie.  
• Daarna bij de Dealer zo snel mogelijk de diefstal melden inclusief proces verbaal (met daarop het 

framenummer van de Leasefiets vermeld).  
• De originele sleutels van het slot drie maanden te bewaren, waarbij minimaal één sleutel gebruikerssporen 

moet vertonen. 
 
De Dealer neemt de verzekeringsafhandeling voor zijn rekening. Na goedkeuring van de verzekeraar heeft de 
Werknemer recht op een nieuwe, soortgelijke fiets van dezelfde prijs. 

 
Bij schade is Werknemer verplicht: 
• De schade zo snel mogelijk te melden bij de Dealer. 
• De schade zoveel mogelijk te beperken. 
 
De Dealer neemt de verzekeringsafhandeling voor zijn rekening en zal, na goedkeuring van de verzekeraar, de 
schade herstellen. 
 
Leen e-bike 
Indien de Werknemer een e-bike of speed-pedelec heeft, heeft de Werknemer recht op een leen e-bike indien 
de eigen e-bike of speed-pedelec door een verzekerde schadegebeurtenis niet meer gebruikt kan worden. 
Werknemer heeft recht op maximaal 7 dagen een leen e-bike. 
 
Eigen risico voor Werknemer per claim 

Eigen risico per type fiets Bij total loss  Bij diefstal fiets Bij beschadiging en bij diefstal van 
onderdelen en/of accessoires 

Fiets / e-bike / speed-pedelec, 
bakfiets en overige fietsen 

€ 0 € 0 € 25 per schadegeval 

Racefiets en ATB  20% van verzekerde 
bedrag (verkoopprijs) 

10% van verzekerde 
bedrag (verkoopprijs) 

€ 50 per schadegeval 

 
De Leasefiets is niet verzekerd: 
• Als schade is ontstaan en/of verergerd door schuld, met toestemming of door roekeloos gedrag. 
• Door (poging tot) fraude of het verstrekken van onjuiste informatie. 
• Doordat de berijder (die bevoegd is om gebruik te maken van de Leasefiets) van de Leasefiets zodanig 

onder invloed was van alcohol, drugs of medicijnen dat besturen volgens de wet verboden is, of als de 
berijder weigert mee te werken aan een onderzoek hiernaar. 

• Voor alle schade die door normaal gebruik ontstaat. 
• Voor kleine schade en/of normale slijtage aan de accu, terwijl de accu nog gewoon werkt. 
• Als de onderhouds- en herstelvoorschriften niet uitgevoerd worden of als de Leasefiets is opgevoerd. 
• Tijdens deelname aan wedstrijden of training daarvoor. 
• Als bij diefstal de Leasefiets niet op slot stond. Onder slot verstaan we een ART goedgekeurd slot 

(categorie twee of hoger).  
• Bij diefstal van een racefiets of ATB, wanneer: 

•    Deze zonder direct toezicht is achtergelaten én niet met een ART goedgekeurd slot (categorie twee of 
hoger) is vastgemaakt aan een vast voorwerp. 

•    Deze zichtbaar in een motorvoertuig is achtergelaten en geen sporen van braak aan het motorvoertuig 
zijn aangebracht, of als deze is achtergelaten op een fiets- of dakdrager.  

 
Indien een speed-pedelec is gekozen is Werknemer automatisch verzekerd voor:  
Wettelijke Aansprakelijkheid (alleen voor de speed-pedelec) 

• Verzekerd is schade aan andere personen en/of zaken, veroorzaakt door of met de Leasefiets. 
• Niet verzekerd is schade aan of veroorzaakt door: 

BIJLAGE 2: VERZEKERINGSVOORWAARDEN 



• De berijder en aan de bezittingen van de berijder. 
• De passagier die zonder toestemming gebruik maakt van de Leasefiets. 
• Degene die de Leasefiets door diefstal of geweldpleging heeft verkregen.  
• Terwijl de Leasefiets zich meer dan 6 maanden aaneengesloten buiten de EU bevindt. 

• Vergoedingen per schadegebeurtenis:  
• Bij schade aan zaken, tot maximaal € 2.500.000,--. 
• Bij schade aan personen, tot maximaal € 6.100.000,--. 

 
Wat verwacht de verzekeraar van Werknemer: 
• Zorgplicht 

Werknemer moet alle voorzorgen nemen ter voorkoming van verlies of schade. Onder andere door de 
originele fietssleutels zorgvuldig te bewaren en niet onbeheerd achter te laten. 

• Slot en originele fietssleutels 
Werknemer moet bij vervanging van het slot en/of verlies van de originele fietssleutels duplicaat 
fietssleutel(s) laten bijmaken door de fabrikant van het slot.  

 
Communicatie 
De verzekeraar kan in bepaalde gevallen rechtstreeks contact opnemen met Werknemer. Dit contact vindt 
plaats als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Dat kan gebeuren voor 
het wijzigen van de verplichtingen die Werknemer heeft, hulp of inlichtingen van over schadegevallen, 
vermoeden van fraude of het doorvoeren van wettelijke maatregelen. De verzekeraar ontvangt in dit geval de 
noodzakelijke persoonsgegevens van de Leasemaatschappij. 
 
Hoe gaat de verzekeraar met persoonlijke gegevens van Werknemer om? 
Als de verzekeraar contact heeft met Werknemer, dan kan de verzekeraar persoonlijke gegevens registreren. 
De verzekeraar behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorg. Hierop is privacywetgeving van 
toepassing. Wil je meer weten over jouw privacy? Dan kan je dat vinden op 
unigarant.nl/verzekeringen/privacy. De verzekeraar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan 
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Deze code staat op de website van het 
Verbond van Verzekeraars. 

 
Fraude 
Een verzekering is gebaseerd op vertrouwen. De verzekeraar doet er daarom alles aan om fraude op te sporen 
en te onderzoeken. Als er fraude in het spel is dan kan de verzekeraar maatregelen nemen zoals:  

• Een uitgekeerde vergoeding op Werknemer verhalen.  
• Extra gemaakte kosten in rekening brengen, zoals interne onderzoekskosten.  
• Al de verzekeringen van Werknemer bij de verzekeraar opzeggen en/of persoonsgegevens opnemen 

in het interne incidentenregister. Dit is uitsluitend inzichtelijk voor de afdeling Speciale Zaken.   
• Aangifte doen bij de politie en de fraude melden aan de Stichting Centraal Informatie Systeem 

(Stichting CIS) en/of bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude. Hiermee waarschuwen wij andere 
verzekeraars voor fraudeurs. 
 

 


