NFP Fietsverzekering
1. Definities
•
•
•

Verzekerd bedrag: het bedrag zoals vermeld op het verzekeringsbewijs en waarover premie is
betaald
Ingangsdatum: de datum waarop de fiets is afgeleverd
Slot: een ART goedgekeurd slot van tenminste categorie 2, waarvan merk, type en
sleutelnummer bij de verzekeraar bekend zijn

2. Omvang van de verzekering
• In geval van de dekking “Diefstal”: verlies van de fiets ontstaan door diefstal van de volledige
fiets, uitsluitend indien de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond.
• In geval van dekking “Diefstal en Beschadiging” :door diefstal of elk ander van buiten komend
onheil
• Voor schade als gevolg van terrorisme of gedragen ter voorbereiding daarvan, is
schadevergoeding beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het clausulebeleid terrorisme
afwikkeling van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.

3. Uitsluitingen
O.a. de volgende schades zijn uitgesloten van de verzekering:
• Slijtage: herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en schade door
waardevermindering
• Kleine beschadigingen: schade aan banden, jasbeschermers, kabels, kettingkast etc.
• Gebruik slot: indien de fiets op het moment van diefstal niet op slot stond
• Ontstaan tijdens gebruik voor verhuur
• Ontstaan, veroorzaakt of vergroot als deze voor de verzekeringsnemer het zekere gevolg is
van zijn handelen of nalaten

4. Schadevergoeding
Totaal verlies;
De eerste 3 jaar na de ingangsdatum:
• Schadevergoeding geschiedt in natura door levering via NFP van een nieuwe fiets van
hetzelfde merk en type als de verzekerde fiets.
• Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden geregeld, deze door een door de
verzekeraar voor zijn rekening in te schakelen deskundige wordt vastgesteld

5. Duur en beëindiging
• De verzekering gaat in op de op het verzekeringsbewijs vermelde ingangsdatum
• De verzekering eindigt automatisch als:
• De fiets door diefstal of op andere wijze totaal verloren gaat
• Verzekeringsnemer zich langer dan één maand buiten Nederland heeft gevestigd
6. Premiebetaling
•

•

Indien de verzekeringsmaatschappij binnen 28 dagen na ontvangst van de
verzekeringsaanvraag niet blijvend in het bezit is van de verschuldigde premie, zal de
verzekering geacht worden niet te zijn aangegaan en zal geen recht op schadevergoeding
bestaan
Bij verhuizing in de verzekeringsperiode wordt geen premie verrekend

N.B. de exacte polisvoorwaarden worden u toegezonden bij het verzekeringscertificaat. Aan
bovenstaande, niet-volledige opsomming kunnen geen rechten ontleend worden.

