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Nieuw: fietsbijstand voor het hele gezin, gratis in uw familiale verzekering

Beste

Dankzij uw verzekering Gezin Select krijgt u vanaf nu fietsbijstand. En dat helemaal gratis!

Hebt u een ongeval met de fiets? Is uw fietsketting stuk? En kan uw fiets niet meer rijden?
Dankzij de nieuwe gratis fietsbijstand in uw verzekering Gezin Select bent u zo weer op weg.

Baloise Assistance is 24/24u, 7/7d bereikbaar
+32 3 870 95 70

Baloise Assistance stuurt dan een pechverhelper. Krijgt die de fiets niet rijklaar binnen het uur?
Dan brengt Baloise Assistance de fiets naar een hersteller en u samen met uw bagage naar uw
bestemming.

Wanneer krijgt u fietsbijstand?
U kunt voor uw fiets altijd rekenen op de hulp van Baloise Assistance bij:
• pech
• ongeval
• vandalisme
• diefstal of poging tot diefstal
U krijgt deze hulp in België vanaf 1 km van uw woonplaats. En dat tot 3 keer per jaar.

Wie krijgt fietsbijstand?
Uw hele gezin krijgt fietsbijstand:
• u en uw partner waarmee u samenwoont;
• inwonende kinderen: zowel uw kinderen als die van uw samenwonende partner;
• inwonende ouders: zowel uw ouders als die van uw samenwonende partner.

Met welke fietsen krijgt u fietsbijstand?
U krijgt hulp van Baloise Assistance voor deze fietsen:
• elke fiets met 2 of 3 wielen zonder motor;
• e-bike: elke fiets met een elektrische hulpmotor die geen ondersteuning meer biedt

vanaf 45 km/uur of meer en die niet autonoom kan rijden;
• een bakfiets, een aangekoppelde aanhangwagen of aanhangfiets.

Let op! Lees de Algemene Voorwaarden goed. Hierin staat wanneer wij betalen, maar ook
wanneer wij niet betalen. De Algemene Voorwaarden vindt u op
www.baloise.be/algemenevoorwaarden.

http://www.baloise.be/algemenevoorwaarden

