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Product: zakelijke fietsverzekering

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid
beschreven waarvoor je wel of niet verzekerd bent.

Welk soort verzekering is dit?
Zakelijke �etsverzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen diefstal, verlies en beschadiging van �etsen
(inclusief e-bikes) en bijbehorende accessoires

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

✓ Pechhulp
Wij betalen tot de op je polisblad
vermelde limiet de kosten van reizen met
de taxi, bus, trein en/of de huur van een
�ets totdat je eigen �ets is gerepareerd of
vervangen na een gedekte claim.

✗ Elke gebeurtenis die ontstaat door jouw
opzettelijke of roekeloze handelen of
nalaten

✓ Dekking voor �etshuur
Wij betalen de huur van een
vervangings�ets terwijl je wacht op de
afhandeling van een gedekte claim.

✗ Schade aan je verzekerde
uitrusting door slijtage of
achterstallig onderhoud

✓ Inkomstenderving / contractuele boetes
Na een gedekte claim betalen wij tot het
bedrag dat op het polisblad staat voor
gederfde inkomsten of contractuele boetes
die je oploopt.

✗ Oppervlakkige schade aan je verzekerde
uitrusting

✓ Keuze: diefstal uit je verzekerde
opslaglocatie
Wij verlenen dekking voor diefstal van je
verzekerde uitrusting vanuit je gebouw.

✗ Diefstal vanuit je verzekerde opslaglocatie
terwijl deze niet was afgesloten

✓ Keuze: diefstal buiten je verzekerde
opslaglocatie
Wij verlenen dekking voor de diefstal van je
verzekerde uitrusting buiten je verzekerde
opslaglocatie en het verlies van je �ets
terwijl deze in bewaring was bij een derde
partij.

✗ Schade ontstaan terwijl de bestuurder
onder invloed was van drugs, medicijnen of
alcohol of tijdens, of als gevolg van,
strafbare activiteiten
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✓ Keuze: beschadigde uitrusting
In geval van verzekerde beschadiging,
verlies of diefstal betalen wij de
reparatie- of vervangingskosten tot het
verzekerde bedrag voor elke �ets, zoals
vermeld op het polisblad.

✗ Diefstal van je verzekerde uitrusting door je
werknemer

✓ Keuze: accessoires
Je kunt ervoor kiezen om de doorlopende
�etsverzekering uit te breiden met een
dekking voor verschillende accessoires.

✗ Elke gebeurtenis die zich voordoet buiten
de geogra�sche grens die op je polisblad
staat

✗ Boetes voortkomend uit strafbare feiten,
opzet of bewuste roekeloosheid zijn
uitgesloten van dekking en worden
daarom niet vergoed

Gelden er beperkingen voor de dekking?

! Is je �ets onbeheerd achtergelaten buiten de verzekerde
locatie? Dan is diefstal en een poging tot diefstal enkel
verzekerd wanneer de �ets was vastgemaakt aan een aard-
of nagelvast object met een slot. En voor maximaal de
periode die staat beschreven bij de bepaling ‘onbeheerd
achterlaten �etsen’ op het polisblad.

! Als bij een claim het verzekerde bedrag van zowel de �ets
zelf als de eventueel gedekte accessoires te laag blijkt te
zijn, betalen wij de schade naar evenredigheid van de
verzekerde waarde tot de waarde die verzekerd had moeten
zijn.
Waar ben ik gedekt?

In Nederland (standaard) en in het hele gebied vermeld op
je polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen
eerlijk beantwoorden. Als er veranderingen zijn in jouw
situatie, bijvoorbeeld door verhuizing of veranderingen
in de �etsvloot dan moet je die zo snel mogelijk aan ons
doorgeven.
Je moet ons op de hoogte stellen van elke claim binnen 28
dagen na de schadedatum



Wanneer en hoe moet ik betalen?

- Maandelijks (op de 3e werkdag van de maand) brengen wij je bijdrage over de voorafgaande maand bij je
in rekening. Deze bijdrage hangt samen met de in die maand daadwerkelijk uitbetaalde schade aan het
Laka-collectief.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

- De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat.

- Tenzij je ervoor hebt gekozen de looptijd van de verzekering eerder te laten eindigen, loopt je polis door
vanaf de ingangsdatum en zal elke maand automatisch verlengd worden, tenzij of totdat de polis wordt
opgezegd.

- De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we
de verzekering beëindigen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

- Je kunt je dekking op elk moment opzeggen door een mail te sturen naar commercial@laka.co


