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ENRA FIETSVERZEKERING VOOR
RACEFIETS EN MTB
L ekker met uw racefiets of MTB door de bossen, de duinen of over
landweggetjes fietsen en genieten van uw vrijheid. Onderweg kan uw
racefiets of MTB het flink te verduren krijgen en schade oplopen.
Kies daarom voor de racefiets- en MTB-verzekering van ENRA.
Zo bent u verzekerd van onbezorgd fietsplezier.
Met de racefiets- en MTB-verzekering van ENRA kunt u ook
elektrische racefietsen en MTB’s verzekeren.
ENRA is een Nederlandse bemiddelaar en uw verzekering wordt
ondergebracht bij een Nederlandse verzekeraar. Het product
valt echter wel onder de Belgische wetgeving.

Waar bent u voor verzekerd?
Met de racefiets- of MTB-verzekering van ENRA bent u verzekerd voor:
• Diefstal uit een afgesloten ruimte
• Beroving
• Beschadiging
• ENRA Fietsbijstand 24/7
Bij diefstal geldt een vrijstelling van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een vrijstelling van 20%
van het schadebedrag, met een minimum van € 50.
ENRA Fietsbijstand
Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. ENRA Fietsbijstand zorgt ervoor dat u bij pech direct wordt
opgehaald (samen met uw fiets) en wordt teruggebracht naar het beginpunt van uw fietsrit. Onze Fietsbijstand
zorgt er niet voor dat uw fiets wordt gerepareert. Fietsbijstand is geldig in heel Europa en staat 24 uur per dag, 7
dagen per week voor u klaar.
Waar bent u niet voor verzekerd?
Schade aan uw racefiets of MTB, die ontstaan is tijdens snelheidsritten of wedstrijden, is niet gedekt met deze
verzekering. Ook vallen constructiefouten en normale slijtage buiten de dekking. Kijk voor onze voorwaarden en
details van de verzekering op www.enra.be/downloads.
Nieuw of gebruikt
Wilt u uw racefiets of MTB als nieuw verzekeren? Sluit dan binnen twee
weken, na de aankoop, een verzekering af. U kunt ook uw gebruikte racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dan hebben wij een taxatierapport nodig
van de fiets.

DEKKINGSOVERZICHT
Wat is verzekerd?
Omnium Racefiets & MTB
Diefstal uit een afgesloten ruimte
Beroving
Beschadiging
Fietsbijstand 24/7
Vrijstelling accu
Diefstal van of schade aan accu
0,75% p.m.
Vrijstelling		
Diefstal of totaalverlies
20% van het verzekerde bedrag
Beschadiging
20% van het schadebedrag*
Verzekeringsgebied
Diefstal uit een afgesloten ruimte
Wereld
Beroving
Wereld
Beschadiging
Wereld
Fietsbijstand 24/7
Europa
* Met een minimum van € 50.

ENRA RACEFIETS- OF MTB-VERZEKERING AFSLUITEN?
Vraag uw fietshandelaar voor meer informatie of ga naar www.enra.be.
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onderdeel van
Op dit product is Belgische wetgeving van toepassing. Het product is ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.
Wft vergunningsnummer 12008213, inschrijving KvK te Hoorn nr. 36009508. Gevolgmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering- Maatschappij Bovemij
te Nijmegen. Zie polisvoorwaarden voor details van de verzekering. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u een klacht?
Stuur uw klacht dan op naar bovenstaande adres. Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 te Brussel.

