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AG Insurance

Motorrijtuigenverzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd 
op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang van de waarborgen en de 
tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen verzekering en uw verplichtingen vindt u in de 
precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit? 
Top Fiets dekt de ‘klassieke stadsfietsen’, de meeste elektrische fietsen en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, koersfietsen, mountainbikes, en 
(elektrische) rolstoelen. Er is niet enkel dekking voor het toestel zelf, maar ook voor het toebehoren.

 Wat is verzekerd?
De Top Fiets is een verzekering tegen diefstel, materiële schade en bevat 
een luik bijstand. 

Voor de stadsfietsen en voortbewegingstoestellen zijn de 3 waarborgen 
verplicht. 

Voor de mountainbikes en koersfietsen heeft de klant de keuze om één of 
2 andere waarborgen te onderschrijven. 

 ✔Diefstal 
Bescherming in geval van vandalisme en (poging tot) diefstal, in alle 
omstandigheden, op voorwaarde dat er sprake is van inbraak of wanneer 
de diefstalbeveiliging werd geforceerd. Diefstal met geweld is altijd gedekt.

 ✔Materiële schade
Schade door een val, botsing of ten gevolge van laden/lossen,… Top Fiets 
biedt een uitgebreide dekking voor schade veroorzaakt aan de fiets door 
een plotse gebeurtenis buiten de wil van de verzekerde, en dit ongeacht 
de bestuurder van de fiets op het moment van schade. De schade aan het 
toebehoren is verzekerd als de fiets zelf ook beschadigd is. Bij ongeval 
wordt de helm, die niet ouder is dan 3 jaar, automatisch vergoed.

 ✔ Bijstand
Deze waarborg moet onderschreven worden. Bijstand in geval van 
ongeval, pech (ook bij lekke band) of (poging tot) diefstal.

 ✓ Het ter plaatse sturen van een pechverhelper.

 ✓ Als de fiets niet ter plaatse hersteld kan worden of bij diefstal:

 – Vervoer tot bij de hersteller.

 – Organisatie en vergoeding van terugkeer naar huis of het vervolg 
van het traject.

 – Forfaitaire schadevergoeding voor maximum 7 dagen. Vergoed op 
basis van de factuur voor de huur van een vervangfiets.

 Wat is niet verzekerd?
 ✘ In diefstal 

 ✗ buiten is er geen dekking tussen 22u en 6u voor mountainbikes, 
koersfietsen en voortbewegingstoestellen zelfs indien het toestel of de 
fiets werd vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt;

 ✗ het toebehoren wanneer er geen totaaldiefstal is van de fiets. 
 ✘ In materiële schade

 ✗ het rijden in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs;
 ✗ de schade veroorzaakt aan delen van het verzekerde voorwerp ten 

gevolge van slijtage, een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van 
deze delen of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies van de 
constructeur. 

 ✘ In bijstand
 ✗ de immobilisatie van de verzekerde fiets of het verzekerde 

gemotoriseerde voortbewegingstoestel door onderhoudsactiviteiten;
 ✗ de vergoeding van de reserveonderdelen, de onderhoudskosten en 

de herstellingskosten (inclusief de kosten voor het bestek en het 
demonteren).

 Zijn er beperkingen?
 ! In diefstal 

 Δ een vrijstelling van 50 EUR voor de stadsfietsen en 
voortbewegingstoestellen;

 Δ een vrijstelling van 400 EUR voor mountainbikes en koersfietsen;
 Δ er is geen afschrijving de eerste 12 maanden. Afschrijving van 1% per 
maand vanaf de aankoopdatum van het verzekerde voorwerp vanaf 
de 13de tot en met de 48ste maand. Vergoeding op basis van werkelijke 
waarde vanaf de 49ste maand. 

 ! In Materiële Schade 
 Δ een vrijstelling van 50 EUR voor stadsfietsen en 
voortbewegingstoestellen;

 Δ een vrijstelling van 200 EUR voor mountainbikes en koersfietsen;
 Δ de afschrijving is identiek aan de afschrijving in diefstal.

 ! In Bijstand
 Δ maximum 3 interventies per jaar;
 Δ in België (vanaf 1 km van de domicilie) in België en tot 30 kilometer 
buiten de landsgrenzen.
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  Waar ben ik verzekerd?
 ✔ Voor de waarborgen diefstal en materiële schade: wereldwijd.
 ✔ Voor het luik Bijstand: in België of in een straal van 30 km buiten de landsgrenzen en op meer dan 1 km van de domicilie van de verzekerde.

  Wat zijn mijn verplichtingen?
 – U bezorgt ons volledige en nauwkeurige informatie over het te verzekeren risico (o.a. type voertuig, waarde, …).
 – In het geval van wijziging van het verzekerde risico in de loop van het contract (o.a. wijziging voertuig …), meldt u dit.
 – U treft alle mogelijk voorzorgen om een schade te vermijden.
 – U geeft een schadegeval en de omstandigheden aan binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. 
 – U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beperken. 

  Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor gelden extra 
kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten op te nemen in Familis, Modulis of ModulisEasy om zo de gratis premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse 
betalingen). Familis en Modulis bieden nog andere voordelen, voor Familis bijvoorbeeld tot een jaar terugbetaling van de premies in geval van overlijden of 
arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand en voor Modulis bijvoorbeeld de mogelijkheid om elk jaar 10 % van het betaalde premiebedrag terug te krijgen 
via de Goedeklantbonus.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. 
Het contract loopt een jaar. Als u niets doet, wordt het elk jaar automatisch verlengd.

  Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract. De opzegging van het contract moet gebeuren 
via aangetekende brief, deurwaarderexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 


