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Fietsverzekering 

Informatie over verzekeringsproducten 

Verzekeraar : AWP P&C SA, filiaal in Oostenrijk 

Product: Verzekering voor elektrische fietsen Eljoy  
 

Deze informatieblad geeft alleen een overzicht van de essentiële inhoud van het verzekeringsproduct, dit maakt geen 

onderdeel uit van het contract. Het volledige verzekeringsaanbod vindt u in verzekeringsdocumenten (certificaat 

afgesloten verzekering, algemene en bijzondere polisvoorwaarden, afzonderlijk gedetailleerde omschrijving van de 

diensten)! 

 

Welke soort verzekering is dit? 

De ELJOY elektrische fietsverzekering is een verzekeringspakket en omvat de hieronder beschreven diensten: 

  

 Wat is verzekerd ? 

Er is een verzekeringsdekking voor de fiets of 

elektrische fiets / e- fiets die in de verzekering staat 

vermeld. 

Fietsverzekering 

Verzekerde gebeurtenissen: 

 Diefstal door inbraak 

 Diefstal 

 Vandalisme 

 Schade veroorzaakt door een val of ongeval 

 Fietsschade 

Bij een verzekerde gebeurtenis worden de 

noodzakelijke kosten voor herstel van de beschadigde 

fiets vergoed. Bij totale schade wordt maximaal het 

bedrag van de verzekerde waarde vergoed.  

Fietsassistentie 

Als de verzekerde fiets / e-fiets defect is als gevolg van 

letsel of ongeval, zal het Help Center de hulp ter 

plaatse of het vervoer (inclusief reddingswerk) naar de 

dichtstbijzijnde geschikte dienst voor fietsen 

organiseren en betalen (of tot de start/eind punt van 

uw route voor de dag) tot maximaal 200 euro per 

verzekering evenement.  

 Wat is niet verzekerd? 

x Schade die de functionaliteit van de verzekerde e-

fiets niet aantast  

x Slijtage 

x Schade en diefstal van accessoires die niet stevig 

vastzitten 

x Opzettelijk veroorzaakte schade 

x Verlies, achterlaten van de verzekerde e-bike 

x Wijzigingen / inrichting manipulaties op het 

voertuig 

x Fabriek defecten 

 

x Schade als gevolg van deelname aan officiële race-

evenementen 

x Schade als gevolg van externe gebeurtenissen zoals 

natuurrampen   

x Grove nalatigheid  

x Reparaties zonder goedkeuring 

x Schade als gevolg van een aanzienlijke 

verslechtering van de psychologische toestand door 

alcoholgebruik, drugs of medicijnen 

 

 Is er een dekkingslimiet ? 

! In geval van compensatie wordt de aftrek op de verzekeringswaarde, afhankelijk van de leeftijd en het gebruik 

van het verzekerde goed, als volgt bepaald: 

 Voor gebruik tot 6 maanden:    geen aftrek 

 Voor gebruik van 7 tot 12 maanden:  15% 

 Voor gedeeltelijke schade:    geen aftrek 
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 Waar ben ik verzekerd? 

De verzekeringsdekking is geldig in Oostenrijk, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, 

Roemenië, Spanje. 

 

 Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? 

De verzekerde is verplicht: 
- schade te minimaliseren en erover tijdig te informeren        
- op betrouwbare wijze de verzekering evenement te beschrijven en deze volledig te onderbouwen         
- voor schade veroorzaakt door strafbare feiten onmiddellijk aangifte doen en zich laten registreren bij de 

dichtstbijzijnde politie 
 

 Wanneer en hoe kan ik betalen? 

- De premie is inbegrepen in de aankoopprijs van de elektrische fiets.  
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 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

- De verzekeringsdekking gaat in op het moment van validering van de verzekering voor elektrische fietsen en heeft 

een maximale geldigheidsduur van 12 maanden. 

 

 Hoe kan ik het contract opzeggen? 

- Het contract eindigt automatisch na 12 maanden en vereist geen afzonderlijke opzegging. 

 

 

 

 

 

 

 


