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ENRA FIETSVERZEKERING VOOR
RACEFIETS EN MTB
Lekker met uw racefiets of MTB door de bossen, in de duinen of over
landweggetjes fietsen en genieten van uw vrijheid. Onderweg kan uw
racefiets of MTB het flink te verduren krijgen en schade oplopen.
Kies daarom voor de racefiets- en MTB verzekering van ENRA.
Zo verzekert u zich voor één, drie of vijf jaar lang van onbezorgd
fietsplezier.
Met de racefiets- en MTB verzekering van ENRA kunt u ook
elektrische racefietsen en MTB’s verzekeren.

Waar bent u voor verzekerd?
Met de racefiets- of MTB verzekering van ENRA bent u verzekerd voor:
• Diefstal uit een afgesloten ruimte
• Beroving
• Beschadiging
• Verhaalsrechtsbijstand
• Ongevallen opzittenden verzekering
• ENRA Pechhulp 24/7
Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een eigen risico van
20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.
Ongevallen opzittenden verzekering
Na een ongeval met uw racefiets of MTB kunt u 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 u na een ongeval met de racefiets of MTB blijvend letsel heeft of overlijdt.
ENRA Pechhulp
Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. ENRA Pechhulp zorgt ervoor dat u bij pech direct wordt
opgehaald (samen met uw fiets) en wordt teruggebracht naar het beginpunt van uw fietsrit.
Onze pechhulpservice repareert uw fiets niet. ENRA Pechhulp is geldig in heel Europa en staat 24/7 voor u klaar.
Waar bent u niet voor verzekerd?
Schade aan uw racefiets of MTB, die ontstaan is tijdens snelheidsritten of
wedstrijden, is niet gedekt met deze verzekering. Ook vallen constructiefouten
en normale slijtage buiten de dekking. Diefstal van uw racefiets of MTB is
alleen gedekt uit een afgesloten ruimte of bij beroving.

DEKKINGSOVERZICHT
ENRA Optimaal Racefiets & MTB
Wat is verzekerd?
Casco
Diefstal uit een afgesloten ruimte
Beroving
Beschadiging
Verhaalsrechtsbijstand
Ongevallen opzittenden verzekering
Pechhulp 24/7
Afschrijving accu
Diefstal van of schade aan accu
0,75% p.m.
Eigen risico		
Diefstal of totaalverlies
20% van het verzekerde bedrag
Beschadiging
20% van het schade bedrag*
Verzekeringsgebied
Diefstal uit een afgesloten ruimte
Wereld
Beroving
Wereld
Beschadiging
Wereld
Verhaalsrechtsbijstand
Europa
Ongevallen opzittenden verzekering
Wereld
Pechhulp 24/7
Europa
* Met een minimum van € 50.
Nieuw of tweedehands
Wilt u uw racefiets of MTB als nieuw verzekeren? Sluit dan binnen vier weken, na de aankoop, een verzekering
af. U kunt ook uw tweedehands racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dan hebben wij een taxatierapport nodig
van de fiets. Dit kunt u laten maken bij een ENRA fietsspecialist.
Bij diefstal van een tweedehands racefiets of MTB keren wij uit op basis van het getaxeerde bedrag.

ENRA RACEFIETS- OF MTB VERZEKERING AFSLUITEN?
Vraag uw fietsspecialist om meer informatie of ga naar www.enra.nl.
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