
DE NATIONALE E-BIKE VERZEKERING

HET COMFORT GAAT ALTIJD DOOR MET

Extra garantiedekking mogelijk!

Gedurende de hele looptijd van de verzekering hulpverlening bij pech!

Dé specialist in tweewielerverzekeringen!
www.enra.nl

ENRA
verzekeringen bv



Plezierige extra’s
bij de cascoverzekering (incl. diefstal)

verhaalsrechtsbijstand

ongevallen-opzittendenverzekering

De verhaalsrechtsbijstandverzekering helpt u wanneer u, door de 
schuld van een ander, tijdens het fietsen schade oploopt maar de 
tegenpartij de verantwoording daarvoor weigert te accepteren. 

Wordt u onverhoopt geconfronteerd met pech, dan zorgen wij ervoor 
dat u en uw E-bike  worden opgehaald en teruggebracht naar het 
vertrekpunt van de fietstocht. U ontvangt een hulpverleningspasje, 
met daarop alle noodzakelijke gegevens. De pechservice is geldig 
gedurende de hele looptijd van de verzekering. 

hulpverlening
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Blijf fietsen
Een nieuwe E-bike. Daar hoort de allerbeste verzekering bij. Want 
iedereen wil natuurlijk wel graag (fiets)mobiel blijven. Gelukkig kan dat 
met de nationale E-bike verzekering. Want die verzekert u drie, vier of 
vijf jaar lang van blijvend elektrisch trapondersteund fietsplezier.

Met de nationale E-bike verzekering is uw fiets naar keuze verzekerd 
tegen diefstal of tegen diefstal en schade (de zogeheten casco-
verzekering incl. diefstal). En dat voor een bijzonder lage premie.

De verzekering kent geen eigen risico bij diefstal. 

Geen afschrijving gedurende de gehele verzekerde periode. 

Gedurende de eerste vier jaar van de verzekering is een 
prijsstijging van maximaal 4% per jaar meeverzekerd.

Ook extra is de, in heel Europa geldende, ongevallen-opzittenden-
verzekering. Na een ongeval met letselschade voorziet deze optie in 
een uitkering voor de opzittende(n) van de E-bike. 



Ook kunt u kiezen voor extra garantiedekking. Na afloop van de 
fabrieksgarantie loopt de garantie gedurende de looptijd van de 
verzekering dan gewoon door. De garantiedekking wordt verleend 
op de gehele E-bike, inclusief de elektrische onderdelen en het 
batterijpakket, met uitzondering van onderdelen die aan slijtage 
onderhevig zijn. 

Garantiedekking

Diefstal of cascoschade! wat nu?

ART-goedgekeurd slot
Om voor de verzekering in aanmerking te komen moet de E-bike echter wel voorzien 
zijn van een ART-goedgekeurd slot. Uw fietsspecialist weet welke sloten dit zijn (zie 
ook www.stichtingart.nl). 

Diefstal? Geen probleem! Gewoon aangifte doen en met het proces verbaal naar uw 
rijwielhandelaar gaan. Die helpt u verder en in no-time heeft u weer een nieuwe, 
gelijkwaardige E-bike. 
Cascoschade? Ook geen probleem (als u gekozen heeft voor de cascoverzekering 
incl. diefstal). De rijwielhandelaar repareert uw E-bike weer vakkundig. En als dat niet 
meer mogelijk is krijgt u uiteraard een nieuwe.

Eigen risico

Verzekeringsgebied

Bij partiële schade
Bij diefstal, totaalverlies gedurende de gehele looptijd geen geen 

n.v.t.

Soort dekking Casco (incl. diefstal)Diefstal

Diefstal
Gevolgschade na diefstal
Cascoschade
Garantiedekking (optioneel)
Verhaalsrechtsbijstand
Ongevallen-opzittendenverzekering
Hulpverlening

Wereld
Wereld
Wereld

Nederland
Europa
Europa

Nederland

Wereld
Wereld
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Verzekerd is Diefstal
Gevolgschade na diefstal
Casco-schade
Verhaalsrechtsbijstand
Ongevallen-opzittenden
Hulpverlening

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja

neen
neen
neen
neen

€ 25,-

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Afschrijving
optionele
garantiedekking

Bij schade aan het batterijpakket: 

eIn het 1  jaar 
eIn het 2  jaar 
eIn het 3  jaar 
eIn het 4  jaar 
eIn het 5  jaar 

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

geen
15%
30%
45%
60%

Indien meeverzekerd

In het kort

Dé specialist in tweewielerverzekeringen!

ENRA
verzekeringen bv



Januari 2013. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoek www.enra.nl voor gedetailleerde informatie!

PREMIES Eenmalige premie voor 3, 4 of 5 jaar.

Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting en exclusief € 5,00 certificaatkosten.

Hieronder ziet u de premies tot en met een aanschafprijs van € 4000,-. 
Daarboven zijn de premies op aanvraag.

voor alle elektrisch trapondersteunde fietsen t/m € 3000,-

voor alle elektrisch trapondersteunde fietsen t/m € 4000,-

Verzekeringsduur Diefstal Casco (incl. diefstal)
Casco (incl. diefstal 
en garantiedekking)

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Verzekeringsduur Diefstal

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Casco (incl. diefstal)
Casco (incl. diefstal 
en garantiedekking)

Uw fietsspecialist:

Dé specialist in tweewielerverzekeringen!

ENRA
verzekeringen bv

KERNGEGEVENS VAN ENRA VERZEKERINGEN BV

-gespecialiseerd in verzekeringen voor onder andere (elektrische) fietsen, bromfietsen, 
 E-scooters en motoren, af te sluiten bij de verkooppunten van die producten 
-gevestigd Zesstedenweg 211-213, 1613 JE Grootebroek
-postadres Postbus 210, 1610 AE Grootebroek
-telefoon 0228-520000, fax 0228-520011, website www.enra.nl , e-mail info@enra.nl
-WFD vergunningnummer 12008213, inschrijving KvK te Hoorn nr. 36009508
-gevolmachtigd agent van Bovemij Verzekeringen N.V. te Nijmegen 

-zie de polisvoorwaarden voor de details van de verzekering

-aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), 
 Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248 
 website www.kifid.nl , e-mail info@kifid.nl
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