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VERZEKERING 
VOOR FIETS 
ÉN E-BIKE



WELKOM BIJ ENRA
Fietstochten voor uw plezier of woon-werkverkeer: 
uw fiets brengt u waar u heen wilt en wanneer u dat wilt. 
Vrijheid verzekerd. 

Helaas is schade of diefstal van uw fiets niet altijd te 
voorkomen. In dat geval wilt u graag snel en goed geholpen 
worden. Dat kan dankzij de ENRA fietsverzekering.  
Wij zorgen dat u na schade of diefstal snel weer mobiel bent. 
Zo verzekert u zich van onbezorgd fietsplezier. 

Met een ENRA fietsverzekering verzekert u uw nieuwe 
of gebruikte fiets of E-bike. Ook accessoires zijn 
eenvoudig mee te verzekeren en uw fiets is 
wereldwijd verzekerd. 

Kies de verzekering die bij u past
U kunt bij ENRA kiezen tussen twee verschillende 
verzekeringen: ENRA Optimaal Diefstal en  
ENRA Optimaal Casco. Zo kiest u zelf wat u verzekert  
én tegen welke prijs u dit verzekert. 

ENRA Optimaal Diefstal
U bent verzekerd tegen diefstal van uw fiets en als er 
onderdelen van uw fiets gestolen worden. Er vindt geen 
afschrijving plaats op de fiets gedurende de verzekerde periode. 
Of uw fiets nu in het eerste of het laatste jaar van de verzekering 
wordt gestolen: u krijgt een nieuwe, gelijkwaardige fiets vergoed. 

ENRA Optimaal Casco
Als u kiest voor de cascodekking bent u niet alleen verzekerd 
tegen diefstal, maar ook voor schade. Daarnaast is 
verhaalsrechstbijstand, een ongevallenverzekering voor 
opzittenden én ENRA Pechhulp Europa standaard inbegrepen 
bij deze verzekering. 

Géén Poliskosten
Bij ENRA betaalt u geen poliskosten voor uw verzekering. 

Premieteruggave als de verzekering stopt
Als de verzekering wordt stopgezet voor de einddatum, 
dan krijgt u van ons altijd de te veel betaalde premie
terug. Dus ook als uw fiets gestolen wordt. 



DEKKINGSOVERZICHT
 ENRA Optimaal 
Wat is verzekerd? Diefstal Casco
Diefstal   
Gevolgschade na diefstal 
Diefstal van onderdelen   
(Gedeeltelijke) schade   
Verhaalsrechtsbijstand  
Ongevallen opzittendenverzekering   
ENRA Pechhulp 24/7   
Afschrijving fiets Geen afschrijving Geen afschrijving
Afschrijving accu  
Bij gevolgschade na diefstal 0,75% per maand 0,75% per maand
Diefstal van de accu  0,75% per maand 0,75% per maand
Schade aan de accu  0,75% per maand
Eigen risico bij schade  € 35
Verzekeringsgebied  
Diefstal Wereld Wereld
Gevolgschade na diefstal Wereld Wereld 
Diefstal van onderdelen Wereld Wereld
(Gedeeltelijke) schade  Wereld 
Verhaalsrechtsbijstand  Europa
Ongevallen opzittendenverzekering  Wereld
ENRA Pechhulp 24/7  Europa
Beveiligingseisen  
ART-goedgekeurd slot  Minimaal 2 sterren

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 begin-
punt van uw fietsrit. Onze pechhulpservice repa-
reert uw fiets niet. ENRA Pechhulp is geldig in 
heel Europa. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen 
per week voor u klaar. Bij ENRA Optimaal Casco 
is de pechhulp standaard meeverzekerd. 

Premie in één keer of doorlopend
Bij ENRA kunt u uw fiets verzekeren voor een 
vaste periode van drie of vijf jaar.  
U betaalt de premie in één keer bij de start  
van uw verzekering. 

U kunt ook kiezen voor een doorlopende  
fietsverzekering. Dit is een verzekering met een 
looptijd van één jaar. Deze fietsverzekering 
wordt jaarlijks verlengd. U kunt de premie per 
maand of per jaar betalen. 

GEEN GEDOE BIJ SCHADE
Is uw fiets gestolen of heeft u schade? Dan wilt 
u dit zo snel en makkelijk mogelijk oplossen.  
Bij ENRA regelt uw fietsspecialist de schade-
afhandeling voor u. Het enige wat u hoeft te 
doen is naar uw fietsspecialist gaan.  
Bij diefstal moet u het proces-verbaal en de 
twee originele sleutels van de fiets inleveren. 
Uw fietsspecialist regelt vervolgens de rest  
voor u!



TIPS VAN ENRA
U kunt fietsdiefstal niet altijd voorkomen, maar u kunt wel een aantal maatregelen nemen:
•  Zet uw fiets altijd op slot, ook in de schuur of garage.
•  Verklein de kans op diefstal en maak uw fiets met een extra slot vast aan een fietsenrek 
 of ander object. 
•  Zet uw fiets zoveel mogelijk in het zicht.

 

ENRA FIETSVERZEKERING AFSLUITEN?
Vraag uw fietsspecialist om meer informatie.

UW PREMIE

ENRA verzekeringen bv  |  T 0228 520 000  |  www.enra.nl  |  info@enra.nl

onderdeel van

Wft vergunningsnummer 12008213, inschrijving KvK te Hoorn nr. 36009508. Gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij  
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Aan deze brochure en premieberekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

 ENRA Optimaal Diefstal ENRA Optimaal Casco           

Maand 

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Aankoopprijs (inclusief accu en lader) €


