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Artikel 1 Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in Europa.

Artikel 2 Omvang van de dekking

De verzekering dekt verlies, vernietiging of beschadiging van het op het 

polisblad vermelde rijwiel met de daaraan bevestigde accessoires door: 

a. enig van buiten komend onheil, ook als gevolg van eigen gebrek;

b. diefstal, joyriding of verduistering.

Artikel 3 Uitsluitingen

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is van 

de verzekering eveneens uitgesloten:

a. schade door het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid 

door verzekeringnemer;

b. schade ontstaan tijdens het oefenen voor of het deelnemen aan 

snelheidswedstrijden;

c. schade door diefstal (anders dan uit een afgesloten ruimte) indien 

verzekeringnemer niet aannemelijk kan maken dat het rijwiel met 

een deugdelijk veiligheidsslot was afgesloten;

d. schade door onvoldoende onderhoud alsmede door langzaam inwer-

kende weersinvloeden;

e. een lichte oppervlaktebeschadiging als gevolg van het normale 

gebruik;

f. schade veroorzaakt terwijl het rijwiel is verhuurd.

Artikel 4 Vaststelling van de schade

1. Generali vergoedt tot ten hoogste de op het polisblad vermelde 

verzekerde som:

a. in geval van schade aan het rijwiel uitsluitend de reparatiekosten, 

doch niet meer dan de waarde van het rijwiel onmiddellijk voor het 

ontstaan van de schade, verminderd met de waarde van de restan-

ten;

b. bij verlies van het rijwiel de waarde van het rijwiel onmiddellijk voor 

het ontstaan van de schade.

 Als waarde van het rijwiel onmiddellijk voor het ontstaan van de schade 

zal worden aangenomen gedurende het eerste verzekeringsjaar 

100%, gedurende het tweede verzekeringsjaar 80% en gedurende 

het derde verzekeringsjaar 60% van de op het polisblad vermelde 

verzekerde som. In de daarop volgende jaren zal de dagwaarde 

worden aangehouden.

2. In geval van diefstal van het rijwiel in de stedelijke gebieden (inclusief 

randgemeenten) van Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, 

Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, 

Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad 

bedraagt het eigen risico 25% van het schadebedrag en daarbuiten 

15% van het schadebedrag.

3. Bij onderverzekering worden reparatiekosten slechts vergoed naar 

verhouding van de verzekerde som tot de volle waarde.

Artikel 5 Beëindiging van de verzekering

In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden eindigt de 

verzekering voorts zodra verzekeringnemer ophoudt belang te hebben 

bij het verzekerd object en tevens de feitelijke macht erover verliest.




