Bike Care – Altijd verzekerd fietsen
Voor wie?


Alle fietsers.



Zonder bijhorende polis BA Auto of Brand.

Voor welke fietsen?





Voor alle soorten fietsen: elektrische fiets, stadsfiets, koersfiets, driewieler, tandem, bakfiets en een
mountainbike.
Fiets is maximum 2 jaar oud: te rekenen vanaf datum van de aankoopfactuur.
Minimum 500€, maximum 10.000€ btw incl.
ART- erkend fietsslot.

Welke dekkingen?






Burgerlijke Aansprakelijkheid Fiets.
De BA-verzekering voor fietsers is een verzekering voor iedere eigenaar van een elektrische fiets
waarvan de ondersteuning een snelheid mogelijk maakt van meer dan 25 km/h. Deze verzekering dekt
alle materiële en lichamelijke schade die u zou kunnen veroorzaken bij een ongeval waarvoor u
aansprakelijk wordt gesteld.
Lichamelijke Ongevallen Fietser.
Een valpartij of een ongeval? Via deze waarborg bent u beschermd!
Rechtsbijstand Fiets.
Bescherm uzelf voor eventuele geschillen met betrekking tot uw fiets.
Fietsomnium: Een unieke formule op basis van overeengekomen waarde ingeval van een totaal verlies
of een volledige diefstal:
o

100% van de factuurwaarde inclusief BTW vanaf de 1ste tot de 12e maand.

o

-1% van de factuurwaarde inclusief BTW vanaf de 13e maand.

o

Vergoedingsplafond tot max 6000 euro.

Bijzonderheden?




Franchise Omnium: Er is geen vrijstelling voor elektrische fietsen en stadsfietsen.
Het accent op de veiligheid: Het gebruik van een gecertificeerd ART fietsslot voor iedereen die
een fietsomnium wenst te onderschrijven.
Territorialiteit van de waarborg: Een wereldwijde waarborg wat betreft de omnium, enkel voor België
wat betreft de waarborg Lichamelijk Ongevallen Fietser.

En de prijs? Klaar en duidelijk!






Elke waarborg kan afzonderlijk worden onderschreven.
Burgerlijke Aansprakelijkheid Fiets: 84 € BTW incl.
Lichamelijke Ongevallen Fietser: 48 € BTW incl.
Rechtsbijstand Fiets: 24 € BTW incl.
Omnium:
o 84 € BTW Incl. voor elektrische fietsen/ stadsfietsen en andere.
o 108 € BTW Incl. voor mountainbike / koersfiets.

Pech?! VAB zet ook de fietsers snel weer op weg.
VAB helpt je bij fietspech, nu ook in Nederland en Luxemburg.
Alle VAB-wegenwachters staan ook paraat om je fiets of scooter te komen herstellen bij pech. Platte band?
Ketting gebroken? Alle soorten pech worden door VAB verholpen, zodat je altijd op je bestemming raakt.








ELKE dag, 24u/24u in België, Nederland en Luxemburg beschermd.
Vanaf 1 km van de woonplaats.
Voor alle fietsen, elektrische fietsen, bakfietsen, sportfietsen, mountainbikes en bromfietsen (<50CC).
Indien nodig brengen we jou en je fiets naar de plek die voor jou het meest geschikt is voor de
reparatie.
Voor jou, voor twee of voor je hele gezin.
Een telefoontje naar onze alarmcentrale is voldoende om hulp te krijgen.
Geniet van alle VAB-ledenvoordelen.

VAB kent zijn prijs:




Voor 1 persoon: 45 euro.
Voor 2 personen: 75 euro.
Voor het hele gezin: 99 Euro.

Werkelijk ALLES loopt op wieltjes:




Binnen de 24u krijgt u een antwoord op al uw vragen i.v.m. productie.
Binnen de 2 uur openen wij een schadedossier voor u.
Geniet u steeds van een uniek beheer van uw schadedossiers, waarbij steeds alle documenten worden
beheerd en verwerkt binnen de 48u.

