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Застраховка на велосипеди 

Информация за застрахователните продукти 

Застраховател: AWP P&C S. A., клон в Австрия 

Продукт: Застраховка за електрически велосипеди Eljoy  
 

Този информационен лист дава само общ преглед на същественото съдържание на застрахователния продукт, 

това не е част от договора. Пълният обхват на застраховката може да бъде намерен в застрахователните 

документи (удостоверение за сключена застраховка, общи и специални застрахователни условия, отделно 

подробно описание на услугите)! 

 

За какъв вид застраховка става въпрос? 

Застраховката за електрически велосипеди ELJOY представлява застрахователен пакет и включва услугите, 

описани по-долу: 

  

 Какво е застраховано? 

Съществува застрахователно покритие за 

велосипеда или електрическия велосипед/e-bike, 

посочен в застрахователната полица  .  

 

Застраховка на велосипеди 

Застрахователни събития: 

 Кражба чрез взлом 

 Кражба 

 Обир 

 Вандализъм  

 Щети, причинени от падане или 

злополука  

 Повреда на велосипеда  

 

В случай на застрахователно събитие ще бъдат 

възстановени необходимите разходи за ремонт на 

повредения велосипед. В случай на тотална щета, 

максималната сума, която ще бъде възстановена, 

е размерът на застрахователната стойност. 

 

Помощ за велосипеди  

Ако застрахованият велосипед / e-bike е неизправен 

за път в резултат на повреда  или злополука, 

Центърът за помощ ще организира и ще плати 

за помощта на мястото на инцидента или 

транспорта (включително спасителната дейност) 

до близкия подходящ сервиз за велосипеди  (или до 

началната или крайната точка на маршрута ви 

за деня) до максимум 200 ЕВРО на 

застрахователно събитие. 

 
 

 Какво не е застраховано? 

x Щети, които не влошават функционалността 

на застрахования e-bike  

x Износване 

x Повреда и кражба на аксесоари, които не са здраво 

закрепени 

x Щети, които са причинени умишлено 

x Загуба, изоставяне на застрахования e-bike 

x Промени в устройството/ манипулации на 

устройството 

x Фабрични дефекти  

 

x Щети, които възникват при участие в 

официални състезателни събития 

x Щети, които възникват в резултат на външни 

събития като природни бедствия  

x Груба небрежност  

x Ремонти, които не са одобрени 

x Щети, които възникват в резултат на 

значително влошаване на психологическите 

показатели чрез употребата на алкохол, 

наркотични вещества или лекарства 

 

 Има ли ограничение на покритието? 

! В случай на обезщетение, удръжката от застрахователната стойност, в зависимост от възрастта и 

употребата на застрахованата вещ, се определя, както следва : 

 За срок на употреба до 6 месеца:    без удръжки 
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 За срок на употреба от 7 до 12 месеца :  15% 

 За частични щети:      без удръжки 

 

 

 

 Къде съм застрахован? 

Застрахователното покритие  е валидно в Австрия, Белгия, България, Германия, Франция, Гърция, 

Италия, Румъния, Испания. 

 

 Какви са моите задължения? 

Застрахованият е длъжен 

- да сведе до минимум щетите и да уведоми за тях незабавно 

- да опише достоверно настъпилото застрахователно събитието и да го обоснове всеобхватно 

- да докладва и регистрира незабавно в най-близката служба на полицията за щети, причинени от 

престъпни действия 

 Кога и как да платя? 

- Премията е включена в покупната цена на електрическия велосипед .  
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 Кога започва и свършва покритието? 

- Застрахователното покритие започва в момента на валидиране на застраховката за електрически 

велосипеди и има максимален срок на валидност от 12 месеца . 

 

 Как мога да прекратя договора? 

- Договорът приключва автоматично след 12 месеца и не изисква отделно предизвестие . 

 

 

 

 

 

 

 


