ALD Bike Insurance - Flinke duw in de rug!
ALD Bike Insurance is dé formule om de geleasede fiets van uw medewerkers te verzekeren. Diefstal? Materiële
schade? U schuift de financiële risico’s én alle coördinatie en administratie gewoon door naar ALD Automotive.
•
•
•

U wint tijd: ALD Automotive neemt het beheer van uw fietsverzekering helemaal over. Ook de aangifte
van schade of diefstal doet u via ons vertrouwde e-mailadres.
U spaart geld: ALD Bike Insurance verzekert de geleasede fiets tegen nieuwwaarde tot het einde van
het leasecontract.
U krijgt kwaliteit: we laten herstellingen uitvoeren door onze erkende professionele partners.

Welke waarborgen zitten er in de fietsverzekering?
•
•

voertuigschade (inclusief brand) en diefstal, volgens de algemene voorwaarden van Baloise - Cycle Safe
Plus
rechtsbijstand, volgens de algemene voorwaarden van Euromex – leasefietsen

De fiets is verzekerd tegen diefstal als hij op het ogenblik van de diefstal beveiligd was met een ARTgecertificeerd slot en aan een vast punt vastgemaakt was. Als alleen de batterij werd beschadigd of werd
gestolen, zonder dat de fiets werd beschadigd, dekt de verzekering de schade aan de batterij niet.
Er is geen dekking van lichamelijke letsels. En wat met de burgerlijke aansprakelijkheid? Die is gedekt via de
BA-verzekering van uw bedrijf of de familiale verzekering van uw werknemers.
De verzekering dekt de batterij van de fiets niet.
Wat is het ‘verzekerde voertuig’?
•
•

elke fiets met twee of drie wielen zonder motor die voortbeweegt door pedalen of handgrepen
elke fiets met een elektrische motor
(De motor van de elektrische fiets helpt om een maximale snelheid van 45 km/u te bereiken. Hij heeft
een vermogen van maximaal 4 kW. Rijdt de fiets vanzelf? Dan mag hij maximaal 25 km/u halen.)

Wat is de ‘verzekerde waarde’?
De verzekerde waarde bestaat uit de aankoopwaarde en het toebehoren van de fiets, zoals vermeld op de
aankoopfactuur, exclusief btw. Toebehoren dat niet op de aankoopfactuur staat, maakt geen deel uit van de
verzekerde waarde.
De maximale verzekerde waarde per fiets (inclusief toebehoren) bedraagt 10.000 euro.
Zijn er uitsluitingen?
Ja. We sommen de belangrijkste uitsluitingen hieronder op. Kijk ook eens in de algemene voorwaarden.
U mag de verzekerde fiets níét gebruiken om:
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• goederen snel bij klanten te brengen, bijvoorbeeld koerierdiensten of leveringen van warme maaltijden
• goederen te vervoeren in opdracht van iemand anders
• professionele fietsrijlessen te geven
• waardevolle goederen, bijvoorbeeld geld, te vervoeren
• tegen betaling personen te vervoeren
• op lange of korte termijn te onderverhuren
Klantenbezoek is wél toegestaan, zolang de fiets niet gebruikt wordt voor bovenstaande doeleinden.
Wanneer komt de fietsverzekering niet tussen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het schadegeval opzettelijk is veroorzaakt.
Als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt.
Als de bestuurder meedoet aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd.
Als de bestuurder meedoet aan een weddenschap of uitdaging.
Als de schade ontstaat tijdens betaald vervoer van goederen of personen.
Als de schade ontstaat door gebreken of slijtage aan het verzekerde voertuig.
Als de schade ontstaat door het opdrijven van de motor.
Als er sprake is van esthetische schade.
Bij een lekke band of wielschade door een lekke band.
Als er schade is aan de lading.
Als er schade is aan de kledij (maar wel bij schade aan de fietshelm).
Als er alleen schade is aan het toebehoren en niet aan de fiets.

Waar geldt de fietsverzekering?
De fietsverzekering geldt in heel Europa. Eén voorwaarde: u woont in België of uw maatschappelijke zetel
bevindt zich hier.
Is er een franchise?
Ja. Voor de waarborg voertuigschade (inclusief brand) en diefstal bedraagt de franchise 75 euro voor alle
soorten schadegevallen.
Speel op veilig
•
•
•

•
•
•

De verzekerde fiets moet een ART-goedgekeurd slot tegen diefstal hebben.
Laat de bestuurder de fiets achter? Dan maakt hij het frame vast aan een verankeringspunt met een
ART-goedgekeurd slot. En hij neemt de sleutel van het slot mee.
Laat hij de fiets achter in een individueel afgesloten garage waartoe hij alleen toegang heeft? Dan hoeft
hij de fiets niet slotvast te parkeren. De garage, of de woning waarin de garage zich bevindt, moet hij
wél op slot doen.
Hij moet de sleutel van het slot op een veilige plaats bewaren, dus niet waar iedereen de sleutel kan
zien en meenemen.
Schade of diefstal? Leg meteen klacht neer bij de politie.
Is de sleutel van het fietsslot gestolen? Vervang dan zo snel mogelijk het slot en/of de sleutels.
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Rechtsbijstand
Deze waarborg beschermt u tegen onverwachte uitgaven bij een juridisch geschil bij het gebruik van de fiets.
Het gaat dan bijvoorbeeld om:
•
•
•

uw strafrechtelijke verdediging (verkeersinbreuk, onvrijwillige slagen en verwondingen, …)
het verhalen van de voertuigschade veroorzaakt door de fout van een derde
uw fysieke integriteit (schadevergoeding voor letselschade)

De maximale uitkering per geschil is € 40.000.
Tarief
Diefstal en schade (inclusief brand): 3% van de verzekerde waarde of een minimumpremie van € 40 per
verzekerde fiets
Plus 9,9% taksen, kosten en lasten
Rechtsbijstand: € 12 op jaarbasis, inclusief 9,25% taksen

Klaar voor de start?
Wilt u meer weten over ALD Bike Insurance? Uw leaseconsultant helpt u graag verder. Bel +32 (0) 27 06 41 32. Of
stuur een e-mail naar customercare@aldautomotive.com.
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