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Ασφάλιση ποδηλάτου 
Πληροφορίες για τα ασφαλιστικά προϊόντα  

Ασφαλιστής: AWP P&C S. A., υποκατάστημα Αυστρίας 
Προϊόν: Ασφάλιση ηλεκτρικού ποδηλάτου Eljoy  

 

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια γενική επισκόπηση του βασικού περιεχομένου του ασφαλιστικού προϊόντος και δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης.  
Το πλήρες εύρος της ασφάλισης μπορείτε να το βρείτε στα ασφαλιστικά έγγραφα (πιστοποιητικό σύμβασης ασφάλισης, γενικοί και ειδικοί όροι ασφάλισης,  
ξεχωριστή λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών)! 

 

Για τι είδους ασφάλιση μιλάμε; 

Η ασφάλιση ηλεκτρικού ποδηλάτου ELJOY είναι ένα ασφαλιστικό πακέτο και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω:  

 

 Τι ασφαλίζεται;
Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για ποδήλατο ή ηλεκτρικό ποδήλατο/e-
bike που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ασφαλιστική 
σύμβαση). 

 
Ασφάλιση ποδηλάτου 
Ασφαλιστικά συμβάντα (αξιώσεις): 

● Διάρρηξη  
● Κλοπή 

● Ληστεία 
● Βανδαλισμός  
● Ζημιά που προκλήθηκε από πτώση ή ατύχημα  
● Βλάβη στο ποδήλατο 

 

Σε περίπτωση ασφαλιστικής αξίωσης, θα επιστραφούν τα απαραίτητα 

έξοδα για την επισκευή του ελαττωματικού ποδηλάτου. Σε περίπτωση  

συνολικής ζημιάς, το μέγιστο ποσό που θα επιστραφεί είναι το ποσό της 

ασφαλισμένης αξίας. 

 

Βοήθεια ποδηλάτου  

Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο ποδήλατο/e-ποδήλατο είναι 

ελαττωματικό λόγω βλάβης ή ατυχήματος, το Κέντρο βοήθειας θα 

κανονίσει και θα πληρώσει για την βοήθεια στον τόπο του ατυχήματος ή 

για τη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης) στην 

πλησιέστερη κατάλληλη υπηρεσία σέρβις ποδηλάτου (ή στο αρχικό 

σημείο ή τελικό προορισμό της διαδρομής σας για την ημέρα) έως και 

200 ευρώ ανά ασφαλιστική αξίωση.  

 
 

 Τι δεν ασφαλίζεται;
x Ζημιές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ασφαλισμένου 

e-bike 
x Φθορά 

x Ζημιά ή κλοπή των αξεσουάρ που δεν έχουν στερεωθεί ή συνδεθεί 
σωστά και με ασφάλεια 

x Ζημιές που έχουν προκληθεί σκόπιμα 
x Απώλεια, εγκατάλειψη του ασφαλισμένου e-bike 
x Αλλαγές στη συσκευή (στο μηχανισμό) / επεξεργασία (τροποποίηση) 

της συσκευής  

x Εργοστασιακά ελαττώματα 
 
x Ζημιές που προκύπτουν από συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 

x Ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως φυσικές 
καταστροφές 

x Βαριά αμέλεια 
x Επισκευές που δεν έχουν εγκριθεί 
x Ζημιές που οφείλονται στην επιδείνωση της ψυχολογικής απόδοσης 

λόγω χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων

 Υπάρχει όριο στην ασφαλιστική κάλυψη; 

! Στην περίπτωση αποζημίωσης, η κράτηση επί της ασφαλιστικής αξίας ανάλογα με την ηλικία και τη χρήση του ασφαλισμένου αντικειμ ένου, καθορίζεται 
ως εξής: 

● Για περίοδο χρήσης έως 6 μήνες:    χωρίς κράτηση επί της ασφαλιστικής αξίας (χωρίς έκπτωση) 
● Για την περίοδο χρήσης από 7 έως 12 μήνες:      15% 
● Για μερικές ζημιές:      χωρίς κράτηση επί της ασφαλιστικής αξίας (χωρίς έκπτωση) 

 

 
 

 Που είμαι ασφαλισμένος; 
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία.  

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος 

- να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά και να ενημερώσει αμέσως 
- να περιγράψει αξιόπιστα το ασφαλιστικό συμβάν και να το τεκμηριώσει διεξοδικά 
- να αναφέρει και να δηλώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική υπηρεσία τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις εγκληματικές πράξει ς 
 
 



 

Seite 2 von 2 

 Πότε και πώς να πληρώσω; 
- Το ασφάλιστρο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του ηλεκτρικού ποδηλάτου.  
 
 

 Πότε ξεκινά και λήγει η κάλυψη; 
- Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά τη στιγμή της επικύρωσης της ασφάλισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και έχει μέγιστη περίοδο ισχύος 12 μήνες. 

 

 Πώς μπορώ να λήξω τη σύμβαση; 
- Η σύμβαση λήγει αυτόματα μετά από 12 μήνες και δεν απαιτείται ειδική ειδοποίηση. 
 
 

 

 

 

 

 


