
De enige 
ongevallenverzekering, 
met bijstand, voor u 
en uw fiets!

Zorgeloos fietsen   
met Pack Fietser*



Met de fiets naar het werk, naar school of op fietstocht?
Voeg het Pack Fietser toe aan uw B.A. Gezin. En geniet 
de unieke waarborgen voor u en uw fiets.

Fietst u graag met uw partner langs de mooiste plekjes van het 
land? Wuift u uw kinderen elke morgen uit wanneer ze met de 
fiets naar school vertrekken? Baant u zichzelf elke dag door weer 
en wind een weg door de drukke ochtendspits naar het werk? 

Staat u er dan ook wel eens bij stil wat er gebeurt wanneer u, uw 
partner of uw kind gekwetst geraakt bij een val of ongeval? Het 
Pack Fietser staat u hierin bij en biedt u de juiste antwoorden. 
Het is de enige ongevallenverzekering, met bijstand, die al uw 
gezinsleden en hun fietsen dekt.

Fiets zoals u leeft!
Het Pack Fietser is voor iedereen die fietst. En omdat iedereen 
uniek is, kunt u kiezen uit drie verschillende formules. Uw Pack past 
zich immers aan aan uw leven: 

 De samenstelling van uw gezin

1. de “Individuele” formule die enkel u dekt
2. de “Koppel”-formule die u en uw partner dekt
3. de “Gezin”-formule die zowel u, uw partner als alle  

gezinsleden onder uw dak dekt.

 De waarde van uw fiets

 Is de waarde van uw fiets lager dan 1.000 EUR? Of lager dan 
2.000 EUR? Deze eenvoudige maatstaf helpt u uw keuze te 
maken, zonder dat er aan andere formaliteiten moet voldaan 
worden. 



Hebt u meerdere fietsen? Kies dan voor de fiets met de hoogste 
waarde. Op deze manier bent u het best beschermd in geval van 
schade!
1. De optie “1.000 EUR/fiets”: elke fiets is verzekerd   

tot 1.000 EUR.
2. De optie “2.000 EUR/fiets”: elke fiets is verzekerd   

tot 2.000 EUR.

Pack Fietser, 
uw unieke bescherming
Een ongeluk is snel gebeurd en op een fiets bent u kwetsbaarder dan 
in een auto. De medische kosten na een simpele val durven dan ook 
vaak hoog oplopen. Maar ook de materiële schade aan uw fiets kan 
aanzienlijk zijn en misschien geraakt u door een ongeval, pech of panne 

zelfs niet meer thuis. Uw Pack Fietser staat u hier optimaal in bij.

Het Pack Fietser biedt:

 Hoge vergoedingen bij medische kosten en blijvende invaliditeit

 Een financiële bescherming voor uw dierbaren mocht het 
ergste gebeuren

 Vergoeding van de materiële schade aan de fiets   
(bij lichamelijke kwetsuren)

 Uitgebreide bijstand bij een ongeval,  panne of diefstal



Uw bescherming
Het Pack Fietser komt tussen in de lichamelijke letsels, die het 
gevolg zijn van een fietsongeval, van de fietser en de passagier(s)  
van de fiets. En dit eender waar ter wereld!

  Tot 6.250 EUR voor de medische kosten die overblijven na  
tussenkomst van de mutualiteit

  Tot 250.000 EUR bij blijvende invaliditeit
  25.000 EUR bij overlijden

Om uw financiële toekomst en die van uw dierbaren veilig te stellen, 
zijn de vergoedingen in geval van blijvende invaliditeit en bij overlij-
den forfaitair en kunnen zij gecombineerd worden met vergoedingen 
van andere verzekeringscontracten.

Gust, 66 jaar. Gepensioneerd

Eén van de eerste mooie lentedagen trokken mijn vrouw en ik er 
met de fiets op uit. We wonen in een mooie en rustige omgeving 
met pas aangelegde fietspaden. Plotseling deed een wild blaffende 
hond me echter schrikken. Ik verloor mijn evenwicht en belandde 
met mijn schouder op de boordsteen. Gevolg: een gebroken 
sleutelbeen. Gelukkig was ik goed verzekerd met mijn Pack Fietser, 
al mijn medische kosten, ziekenhuiskosten, kinesitherapie,… 
en de schade aan mijn fiets werden zonder probleem vergoed! 
Bovendien wist mijn makelaar me te vertellen dat een breuk 
onder blijvende invaliditeit valt, waarvoor ik ook nog een bedrag als 
tegemoetkoming kreeg. Wat een geruststelling!



Peter, 40 jaar.  
Arbeider en papa van Thomas en Veerle 

Vorig jaar zijn we met de kinderen gaan kamperen in Frankrijk en 
wilden we daar de streek verkennen met de fiets. Maar de derde 
dag liep het mis. Op één van de smalle baantjes kwam Thomas 
iets te kort bij mij rijden waardoor onze fietsen in elkaar haakten.  
De anderen achter ons konden niet meer tijdig remmen en iedereen 
kwam ten val.  Al bij al viel de schade nog mee, maar het kostte ons 
toch wel enkele dokters- en fietsenmakerbezoeken om iedereen 
weer helemaal op de been te krijgen. Maar alle medische en 
materiële kosten voor het hele gezin waren gelukkig gedekt door ons 
Pack Fietser.



Marina, 33 jaar.     
Verkoopster en moeder van Lisa (1 jaar) en Alex (3 jaar)

Elke morgen is het een race tegen de klok om de kinderen op tijd 
op school te krijgen. Enkele weken geleden reed ik dus zoals elke 
morgen met Lisa vooraan en Alex achteraan op mijn fiets richting 
crèche en school wanneer ik bruusk moest remmen voor een kat die 
de weg overstak. Om te voorkomen dat de kinderen zouden vallen, 
sprong ik van de fiets. Jammer genoeg landde ik verkeerd op mijn 
voet. Ik was immobiel en belde daarna mijn bijstand van Pack Fietser 
om ons te helpen. Achteraf bleek mijn enkel gebroken, maar al mijn 
medische en kinesitherapie kosten zouden vergoed worden. 

Uw fiets  
Raakte u gekwetst na een ongeval met de fiets? Dan worden al 
uw medische kosten terugbetaald. Maar dat is niet alles! De fiets 
zelf kan bij een val ook zwaar beschadigd geraken. Ook de schade 
aan uw fiets en toebehoren (helm, kinderzitje, fietskarretje, …) 
worden vergoed!  Dit volgens de optie 1.000 of 2.000 EUR die u 
bij de onderschrijving van uw contract gekozen hebt.
Dit alles met een kleine vrijstelling van 50 EUR en voor alle type 
fietsen (alle soorten fietsen met 2 of 3 wielen, evenals de elektrische 
fiets)!



Uw bijstand
Niet alleen een ongeval, maar evengoed pech zit in een klein 
hoekje. Maar wat doet u als u kilometers van huis verwijderd bent 
en uw fiets weigert dienst? Dan kunt u rekenen op de bijstand van 
het Pack Fietser. 

Deze unieke waarborg verleent bijstand bij een ongeval, diefstal of 
panne. De troeven?

  Er wordt een pechverhelper ter plaatse gestuurd 
   Is uw fiets ter plaatse niet herstelbaar of werd hij gestolen?  

Dan zorgt de AG Bijstand Fietser voor  
• vervoer naar u thuis,
• vervoer om uw reis verder te zetten (tussenkomst taxi  

tot 80 EUR),
• een vervangfiets gedurende 7 dagen,

En dit alles tot 30 km buiten de landsgrenzen en vanaf 1 km van 
de woonplaats! De AG Bijstand Fietser komt tot 3 keer per jaar 
tussen.

Ellen, 19 jaar. Studente

Ik zit op kot en gebruik dagelijks mijn fiets om naar de les te gaan. 
Dit moet wel aangezien er geen bus rijdt tussen mijn kot en mijn 
campus. Maar op een morgen bleek mijn fiets verdwenen. Dankzij 
mijn Pack Fietser werd er gezorgd voor een taxi en kreeg ik een 
vervangfiets gedurende 7 dagen, zodat ik toch van een fiets gebruik 
kon maken en terwijl rustig kon uitkijken naar een andere fiets, 
zonder dat ik één les hoefde te missen! 



 

00
79

-2
42

26
30

N
-1

50
32

01
1

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  
www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –   
Fax +32(0)2 664 81 50

5 goede redenen om Pack Fietser   
  nu al te onderschrijven 

Uw fiets, uw vrijheid. Uw Pack Fietser, als aanvulling op 
uw B.A. Gezin, uw bescherming op uw maat voor u en 
uw fiets!

1     Een formule die zich aanpast aan uw behoeften

• Individu, koppel of gezin

• Alle fietsactiviteiten (uitgezonderd competitie): 
 in de stad, op weg naar school, op fietstocht  

(georganiseerd of niet), …

•  Alle soorten fietsen met 2 of  3 wielen, en zelfs de  
elektrische fiets!

2     Hoge vergoedingen bij medische kosten en blijvende  
invaliditeit

3     Financiële bescherming van uw naasten in geval van  
overlijden4    

4     Een uitgebreide bijstand bij pech, ongeval of panne

5     Vergoeding van de materiële schade aan uw fiets en  
toebehoren bij lichamelijke kwetsuren

En natuurlijk altijd de gratis maandelijkse spreiding met 

Familis.

Geïnteresseerd? Kom dan hier langs voor meer info over uw   
Pack Fietser!

Uw makelaar

*Het Pack Fietser is een aanvulling op de B.A. Gezin van AG Insurance. Dit docu-
ment bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de 
Algemene voorwaarden beschikbaar bij uw makelaar en op www.aginsurance.be.


