• Voordelige premie, uitgebreide dekking
• Meteen 55% no-claim korting
• Gratis valhelmdekking
• Gratis hulpverlening bij ongevallen

Bromfietsverzekering van ENRA
Als bromfietsbezitter wilt u natuurlijk goed verzekerd de weg op. Met de
bromfietsverzekering van ENRA kiest u voor een voordelige en uitgebreide
oplossing. Bij schade of diefstal zorgen wij voor een snelle en vakkundige
afhandeling.
Verzekeren bij ENRA is voordelig. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe meer
korting u op uw premie krijgt. Daarnaast ontvangt u meteen 55%
no-claim korting, die kan oplopen tot maximaal 75%.

Verzekeringen
ENRA heeft drie verschillende verzekeringen: een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA), een
diefstalverzekering en een cascoverzekering.
WA-verzekering
In Nederland is een
WA-verzekering voor
uw bromfiets verplicht.
Deze verzekering betaalt de
schade die u met uw bromfiets
toebrengt aan anderen.

Diefstalverzekering
Met de diefstalverzekering bent u verzekerd tegen diefstal of
gevolgschade na diefstal. Wordt
uw bromfiets gestolen? Dan leveren wij u een nieuwe bromfiets.

Aanvullende verzekeringen
U kunt bovenstaande basisverzekeringen uitbreiden met een
verhaalsrechtsbijstandverzekering of opzittendenverzekering.
Zo stelt u zelf de verzekering samen die bij u past.
Verhaalsrechtsbijstand
Raakt u betrokken bij een ongeval en loopt
u daarbij door schuld van een ander (letsel)
schade op? Of is de tegenpartij niet verzekerd? Met verhaalsrechtsbijstand bent u verzekerd van
juridische bijstand bij het verhalen van materiële schade
en letselschade op de aansprakelijke partij.

Cascoverzekering
Bent u tegen een paaltje
gereden of met uw bromfiets gevallen? De schade
aan uw bromfiets is met onze cascoverzekering gedekt. Met de cascoverzekering bent u verzekerd tegen diefstal, totaal verlies én schade.
Daarnaast is pechhulp meeverzekerd.
Komt u onverwachts met pech langs
de weg stil te staan? Dan kunt u contact opnemen met onze alarmcentrale.
Zij zullen u samen met uw bromfiets zo
snel mogelijk ophalen en terugbrengen
naar het beginpunt van uw rit.

Opzittendenverzekering
Na een ongeval met uw bromfiets kunt u of
uw passagier blijvend invalide raken of overlijden. Aan deze gevolgen denkt u liever
niet, maar als dit gebeurt wilt u natuurlijk wel goed verzekerd zijn. De opzittendenverzekering keert een bedrag
uit als de bestuurder en/of opzittende van de bromfiets,
na een ongeval, blijvend letsel heeft of overlijdt.

Dekkingsoverzicht
WA

Diefstal

€ 5.600.000 voor letselschaden

✓

✓

✓

€ 2.500.000 voor materiële schaden

✓

✓

✓

Schade aan anderen, dekking tot:

incl. WA

Casco

incl. WA

Schade aan de bromfiets door:			

Diefstal		
✓
✓
Gevolgschade na diefstal		

✓

✓

Slippen			
✓
Botsing			
✓
Aanrijding met dieren			

✓

Brand			
✓
Storm, hagel, overstroming			

✓

Omvallen			
✓
Vandalisme			
✓
Diefstal van onderdelen			

✓

Schadeoorzaken van buitenkomend			

✓

Aanvullende verzekeringen
Verhaalsrechtsbijstand		

optioneel

optioneel

optioneel

Opzittendenverzekering		

optioneel

optioneel

optioneel

Extra’s:			

Extra’s
No-claim korting
Heeft u geen schadevrije jaren
opgebouwd of sluit u voor het
eerst een bromfietsverzekering?
Bij ENRA begint u direct met 55%
no-claim korting. De no-claim korting kunt u, als u schadevrij rijdt, in
4 jaar opbouwen naar 75% korting.
Gunstige afschrijvingsregeling
Bij totaal verlies of diefstal van het
gehele voertuig in het eerste verzekeringsjaar wordt geen afschrijving
toegepast. In de daarop volgende
jaren passen wij een gunstig
afschrijvingstarief van 1,5% per
maand toe.

Verhaalservice in Nederland

✓

✓

✓

Valhelmdekking (maximaal € 70)

✓

✓

✓

Hulpverlening in Nederland

✓

✓

✓

Pechhulp in Nederland			

✓

Extra’s:			

Verhaalservice
Verhaalservice is bij ENRA altijd
meeverzekerd. Heeft u een ongeval
gehad en schade daar aan over
gehouden? ENRA probeert deze
schade kosteloos voor u te verhalen op de aansprakelijke partij.
De verhaalservice is vrijblijvend.
Wilt u verzekerd zijn van juridische
bijstand in zo’n geval? Kies dan
voor onze verhaalsrechts‑
bijstandverzekering.

Valhelmdekking
Ongeacht de dekking die u kiest, u
bent altijd verzekerd voor schade
(max. € 70) aan uw valhelm na een
verkeersongeval.
Hulpverlening bij ongevallen
Standaard heeft u na een aanrijding, buiten de eigen woonplaats,
recht op hulpverlening. Na een
ongeval kunt u contact opnemen
met onze alarmcentrale.
Zij zorgen ervoor dat u en uw
bromfiets worden opgehaald.

Let op: bij een diefstal- of cascoverzekering dient u uw bromfiets altijd op slot te zetten met een ART-goedgekeurd
3 sterren slot.

Premie
Bij ENRA kiest u voor een voordelige oplossing. Uw premie is afhankelijk van:
•
•
•
•

Soort bromfiets
Waarde van de bromfiets
No-claim korting
Woonplaats en leeftijd bestuurder

Heeft u een e-scooter? Dan hebben wij een
speciale en voordelige premie. Bereken uw
premie eenvoudig en snel op www.enra.nl.

Eigen risico bij diefstal of cascoschade
Soort bromfiets

Eigen risico

Bromfiets
Snorfiets
E-scooter
Fiets met hulpmotor

€ 200
€ 200
€ 150
€ 50

Als de bestuurder van de bromfiets jonger is
dan de regelmatige bestuurder op de polis,
dan geldt bij schade een extra eigen risico van
€ 500 per dekking. Dit extra eigen risico is van
toepassing op WA-, diefstal- en cascoschades.

Verbonden bemiddelaar
De bromfietsspecialist waar u uw voertuig heeft gekocht is een verbonden bemiddelaar
van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (AFM vergunningsnummer 12000483)
en is als zodanig ingeschreven in het register van de AFM. Uw bromfietsspecialist bemiddelt
enkel inzake schadeverzekeringen en geeft hierover geen advies.
Wenst u advies over onze producten voordat u gebruik maakt van de diensten van uw
bromfietsspecialist? Dan kunt u contact opnemen met ENRA verzekeringen bv.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga naar www.enra.nl.
Mailen kan ook naar info@enra.nl of bel 0228-520000.

ENRA verzekeringen bv
T: +31(0)228 520 000
F: +31(0)228 520 011
www.enra.nl
info@enra.nl
onderdeel van

Wft vergunningsnummer 12008213, inschrijving KvK te Hoorn nr. 36009508. Gevolmachtigd agent van N.V. SchadeverzekeringMaatschappij Bovemij te Nijmegen. Zie polisvoorwaarden voor details van de verzekering. Aangesloten bij het Klachteninstituut
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