
Doorlopende Fietsverzekering Laka
Informatie over het verzekeringsproduct

Verzekeringsmaatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. met maatschappelijke zetel te Prinses Beatrixlaan 35,
2595 AK De Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27023707. Nationale-Nederlanden is als leverancier
van (schade)verzekeringen ingeschreven bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van De Nederlandsche
Bank N.V. (DNB) om schadeverzekeringsactiviteiten uit te oefenen.
De maatschappij is ook ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder het nummer 2925 om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in België
onder het stelsel van vrije dienstverlening. Gegevens van de NBB: Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (+32 2 221 24 47),  https://www.nbb.be/nl

Product: Doorlopende fietsverzekering

Dit document is slechts een samenvatting van de voornaamste garanties, uitsluitingen en verplichtingen uit hoofde van jouw
verzekeringspolis. De details van jouw dekking en de volledige precontractuele en contractuele informatie over dit product bevinden zich
in de omschrijving van de polis (algemene en bijzondere voorwaarden). Die documenten moeten samen met het onderhavige document
worden gelezen.

Om welk type verzekering gaat het?
Deze verzekering biedt dekking tegen diefstal, verlies en schade aan fietsen (ook elektrische fietsen) en hun accessoires.

Aanvullende informatie
Je kiest zelf de accessoires die je in de verzekering wil opnemen. Als je wijzigingen wil aanbrengen aan je dekking, kan dat via ons platform
https://laka.co/nl/.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

✓ Schade aan de fiets door een aanrijding, een val, of
door een andere plotselinge en onvoorziene
schadegebeurtenis

✗ Schade die is veroorzaakt met opzet of door
opzettelijk wangedrag, gevaarlijke acties met
oorzakelijk verband met de schade, alsook schade,
veroorzaakt door het feit dat je je onder de invloed
van alcohol of andere verdovende middelen bevond,
voor zover er een oorzakelijk verband is met de
schade.

✓ Verlies van je fiets door een professionele
vervoersorganisatie aan wie je je fiets hebt
toevertrouwd.

✗ We vergoeden niet in geval van fraude of als
je op een sanctielijst voorkomt.

✓ De diefstal van je fiets. De verzekering dekt ook schade,
veroorzaakt bij een poging tot diefstal, of schade die is
ontstaan tijdens de periode van de diefstal.

✗ Schade, veroorzaakt of verergerd in het kader van
deelname aan professionele wedstrijden (waarvoor je
voor je deelname een beloning ontvangt of kunt
ontvangen).

✓ In geval van schade, verlies of diefstal vergoeden we
de herstellings- of vervangingskosten tot het bedrag
dat in de polis vermeld staat voor elke fiets waarvoor
je je hebt verzekerd.

✗ Een lekke band wordt niet verzekerd.

✓ We vergoeden tot € 200 van de kost van de rit in taxi,
bus of trein en/of de huur van een fiets tot je eigen
fiets is hersteld of vervangen na een gedekt
schadegeval.

✗ Schade, veroorzaakt of verergerd in het kader van een
beroepsmatig gebruik van de fiets, zoals verhuur, of
andere beroepsmatige doeleinden, zoals
koerierdiensten.

✓ Optioneel: accessoires.
Indien je wenst, kan je diverse accessoires
toevoegen aan je doorlopende fietsverzekering.

✗ Schade aan fietsen en/of accessoires terwijl deze in
beslag zijn of worden genomen.

✗ Schade die geen invloed heeft op de werking van de
fiets of de accessoires.



Zijn er uitsluitingen verbonden aan de dekking?

! We vergoeden maximum het verzekerde bedrag zoals
dat in de verzekeringspolis vermeld staat.

! We vergoeden geen schadegevallen in geval van
diefstal van je fiets en/of zijn accessoire(s) in je
woning, garage, schuur of vergelijkbaar gebouw op je
privé-eigendom en indien er geen zichtbare sporen van
inbraak zijn vastgesteld aan de buitenkant van het
betreffende gebouw.

! In geval van diefstal van je fiets en/of accessoire(s) op
een andere plaats dan je woning, garage, schuur of
vergelijkbaar gebouw op je privé-eigendom indien je
fiets niet op slot stond en dat laatste de oorzaak van de
diefstal is. Je bent wel gedekt als je kunt aantonen dat
er sprake was van direct toezicht op de fiets.

! Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag te laag
is, vergoeden we de schade verhoudingsgewijs,
rekening houdend met de waarde die verzekerd had
moeten zijn.

Waar ben ik gedekt?

- In België bent u standaard gedekt en wereldwijd voor maximaal 120 opeenvolgende dagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

- Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u eerlijk antwoorden op de vragen die we u stellen. Je moet elke wijziging in
je situatie, bv. verhuizing, verkoop van je fiets, wijziging van je contactgegevens of verandering van bankrekening
onmiddellijk aan ons meedelen.

- Binnen de 14 dagen na het afsluiten van uw verzekering moet u op het platform van Laka foto’s uploaden van de
verzekerde fiets(en), het/de oorspronkelijke slot(en), met inbegrip van het merk en nummer van het slot, de
oorspronkelijke sleutel(s) van de fiets, met inbegrip van het nummer van de sleutel(s), en van het/de accessoire(s)
waarvan de verzekerde waarde meer dan € 150 bedraagt. Bij vervanging van een slot of verlies van een fietssleutel
moet u dat onmiddellijk melden en foto's uploaden van het nieuwe slot en/of de nieuwe fietssleutel. Niet-naleving van
die verplichting kan aanleiding geven tot de gevolgen, vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis.

Het uploaden van de foto’s van de originele sloten en fietssleutels is niet verplicht als u uw fiets altijd in uw woning, garage,
schuur of vergelijkbaar gebouw op uw privé-eigendom bewaart, plaatst of stalt.

Opmerking
U moet wel foto’s van het slot en de oorspronkelijke sleutels uploaden als u uw fiets bv. in uw tuin of een
gemeenschappelijk fietsenhok bewaart of stalt.

- U bent verplicht ons de schade zo snel mogelijk te melden. In dat geval moet u al het mogelijke doen om de schade te
voorkomen en te beperken. U bent verplicht ons alle gevraagde informatie te verstrekken, bv. een video van de schade, om
deze te bewijzen. We verwachten van u dat u volledig meewerkt en dat u niets doet dat onze belangen zou kunnen schaden.
U bent verplicht ons te raadplegen vooraleer enige schade te herstellen of brokstukken te vernietigen of te elimineren. U
moet ons ook informeren indien de schade door een andere verzekering gedekt is.

- Bij diefstal of een ander misdrijf moet u dat onmiddellijk aangeven. Bij diefstal moet u hoe dan ook het politieverslag
uploaden, evenals de foto’s van de twee oorspronkelijke sleutels, waarvan minstens één sporen van gebruik moet vertonen.
Als de fiets wordt teruggevonden, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen.

- controleren of het verzekerde bedrag, vermeld in het polisdocument, overeenkomt met de waarde van uw fiets. Niet-naleving
van die verplichting kan aanleiding geven tot de gevolgen, vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis.

- op onze informatieverzoeken reageren. Dat moet ten laatste binnen één (1) maand gebeuren.



Wanneer en hoe betaalt u?

- Elke maand (op de 3e werkdag van de maand) zal Laka namens Nationale-Nederlanden uw premie voor de maand ervoor
factureren. Het bedrag van de premie hangt af van de schadevergoeding die in de loop van die maand daadwerkelijk werd
uitbetaald aan de totale groep van leden binnen het collectief en wordt pro rata, op basis van de door u verzekerde
bedragen, berekend.

Wanneer treedt de dekking in werking en wanneer loopt ze ten einde?

- De verzekering treedt in werking op de in de polis vermelde datum.

- De verzekering heeft een looptijd die eindigt op de verlengingsdatum. Indien de verzekering tegen die datum niet is
ontbonden door u of door ons, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van één (1) maand met een
maximum van tien (10) opeenvolgende stilzwijgende verlengingen. Op dat ogenblik worden de verlengingsvoorwaarden
onderzocht.

- Bij overlijden kan het verzekeringscontract worden beëindigd hetzij (i) na kennisgeving van de ontbinding via aangetekende
brief, verzonden door de nieuwe titularis van het verzekerd belang binnen de drie (3) maanden en veertig (40) dagen vanaf de
datum waarop hij kennis heeft genomen van het overlijden, hetzij (ii) door kennisgeving van de verzekeraar, per aangetekende
brief, via deurwaardersexploot of door overhandiging van de ontbindingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen de drie (3)
maanden vanaf de datum waarop de verzekeraar kennis heeft genomen van het overlijden.

Hoe kan ik het contract ontbinden?

- U kunt uw verzekering (kosteloos) ontbinden als u dat doet binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat u onze
bevestigende e-mail met de polis en alle overige informatie hebt ontvangen.

Als u in die periode schade hebt geleden en uit hoofde van de verzekering een claim hebt ingediend, betaalt u uw premie
alleen voor de dagen dat u verzekerd was.

Om uw verzekeringspolis te ontbinden, moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen via aangetekende brief of via een
deurwaardersexploot of door overhandiging van de ontbindingsbrief tegen ontvangstbewijs. Uw verzekeringspolis loopt
ten einde één (1) maand vanaf de ontvangst van uw kennisgeving van ontbinding.


