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Asigurare biciclete 

Informaţii cu privire la produsele de asigurare 

Asigurator: AWP P&C S. A., Sucursală Austria 

Produs: Asigurare pentru biciclete electrice Eljoy  
 

Această fişă informativă oferă doar o imagine de ansamblu asupra conţinutului esenţial al produsului de asigurare, 

aceasta nu face parte din contract. Domeniul de aplicare complet al asigurării poate fi găsit în documentele de 

asigurare (certificat de contract de asigurare încheiat, condiţii generale şi speciale de asigurare, descriere detaliat ă 

separată a serviciilor)! 

 

Despre ce fel de asigurare este vorba? 

Asigurarea bicicletelor electrice ELJOY este un pachet de asigurare și include serviciile descrise mai jos: 

  

 Ce este asigurat? 

Există o acoperire asigurată pentru bicicletă sau 

bicicletă electrică / e-bike specificată în poliţa de 

asigurare.  

 

Asigurare biciclete 

Evenimente asigurate: 

 Furt prin efracţie 

 Furt 

 Tâlhărie 

 Acte de vandalism  

 Daune şi vătămări provocate prin căzături sau 

accident  

 Defecţiuni ale bicicletei  

 

În cazul producerii unui eveniment asigurat, costurile 

necesare pentru repararea bicicletei avariate vor fi 

rambursate. În caz de daună totală, suma maximă 

care va fi rambursată este suma valorii asigurate. 

 

Asistenţă pentru biciclete  

În cazul în care bicicleta / e-bike asigurată este 

nefuncţională pentru deplasări, ca urmare a unei 

avarii sau a unui accident, Centrul de ajutor va 

aranja și va plăti asistenţa la locul accidentului sau 

transportul (inclusiv activităţile de salvare) până la 

cel mai apropiat serviciu adecvat de biciclete (sau la 

punctul final al traseului pentru ziua respectivă), 

suma maximă ridicându-se la 200 EURO pentru 

fiecare eveniment de asigurare. 
 
 

 Ce nu este inclus în asigurare? 

x Daunele care nu afectează funcţionalitatea e-bike-

ului asigurat  

x Uzura 

x Deteriorarea şi furtul accesoriilor care nu sunt 

fixate bine 

x Daunele aduse premeditat 

x Pierderea, abandonarea e-bike-ului asigurat 

x Modificări în construcţia/manipulări ale 

dispozitivului 

x Defecte din fabrică  

 

x Daune apărute în cadrul participării la 

evenimente oficiale de competiţie 

x Daune apărute în rezultatul evenimentelor ce nu 

ţin de voia părţii, precum dezastrele şi 

calamităţile naturale  

x Neglijenţă gravă  

x Reparaţiile neaprobate 

x Daunele apărute în rezultatul diminuării şi 

deteriorării semnificative a indicilor psihologici 

pe baza consumului de alcool, a substanţelor 

narcotice sau a medicamentelor 

 

 Există o limită a acoperirii? 

! În caz de despăgubire, deducerea din valoarea asigurării, în funcţie de vârsta şi utilizarea articolului asigurat, se 

determină după cum urmează: 

 Pentru un termen de folosire de până la 6 luni de zile:    fără deduceri 

 Pentru un termen de folosire între 7 şi 12 luni:  15% 

 Pentru daunele parţiale:      fără deduceri 
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 Unde sunt asigurat? 

Acoperirea asigurării este valabilă în Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Franţa, Grecia, Italia, România, 

Spania. 
 

 Care sunt obligaţiile mele? 

Asiguratul este obligat 

- să reducă la minim daunele şi să-l înştiinţeze pe asigurator de îndată despre acestea 

- să descrie evenimentele produse într-un mod corect şi conform cu adevărul şi să-l justifice exhaustiv 

- să raporteze şi în înregistreze de îndată la cea mai apropiată secţie de poliţie daunele aduse prin acţiuni 

criminale 

 Când şi cum plătesc? 

- Prima este inclusă în preţul de cumpărare al bicicletei electrice.
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 Când începe şi când se termină acoperirea? 

- Acoperirea asigurată începe din momentul validării asigurării pentru bicicletele electrice şi are un termen 

maxim de valabilitate de 12 luni de zile. 

 

 Când pot rezilia contractul? 

- Contractul va fi terminat în mod automat în 12 luni şi nu necesită transmiterea unui preaviz special în acest 

sens. 

 

 

 

 

 

 

 


