
WWW.ENRA.NL

ENRA
HIGH SPEED  
E-BIKE  
VERZEKERING



HIGH SPEED E-BIKE 
VERZEKERING VAN ENRA
Als high speed E-bike bezitter wilt u natuurlijk goed  
verzekerd de weg op. Met de verzekering 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. U krijgt bovendien  
gedurende 5 jaar een uitkering op basis van de  
aanschafwaarde van uw high speed E-bike. Bij ENRA 
betaalt u geen poliskosten voor uw verzekering.

WA-VERZEKERING
In Nederland is een 
WA-verzekering voor 
uw high speed 

E-bike verplicht. Deze verzeke-
ring vergoedt de schade die u 
met uw high speed E-bike 
toebrengt aan anderen. 

DIEFSTAL
Met de diefstal-
verzekering bent  
u verzekerd tegen 

diefstal of gevolgschade na 
diefstal. 

CASCO 
Stelt u zich voor dat 
u met uw high speed 
E-bike gevallen bent. 

De schade aan uw high speed 
E-bike is met onze cascoverze-
kering gedekt. Met de casco-
verzekering bent u verzekerd 
tegen diefstal, totaal verlies 
én schade. Daarnaast is pech-
hulp 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 high speed 
E-bike, zo snel mogelijk opha-
len en terugbrengen naar het 
beginpunt van uw rit. 

Verzekeringen 
ENRA heeft drie verschillende verzekeringen: een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering (WA), een diefstalverzekering en 
een cascoverzekering.



VERHAALSRECHTS-
BIJSTAND

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 juridi-
sche bijstand bij het verha-
len van materiële schade en 
letselschade op de aan-
sprakelijke partij. 

OPZITTENDEN-
VERZEKERING 

Na een ongeval met 
uw high speed 
E-bike 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 opzittendenverzeke-
ring keert een bedrag uit als 
de bestuurder en/of opzit-
tende van de high speed 
E-bike, na een ongeval, blij-
vend letsel heeft of overlijdt. 

EXTRA’S
Verhaalservice
Verhaalservice is bij ENRA altijd 
meeverzekerd. Heeft u een 
ongeval gehad en schade daar-
aan overgehouden? ENRA pro-
beert deze schade kosteloos 
voor u te verhalen op de aan-
sprakelijke partij. De verhaal-
service is vrijblijvend.  
Wilt u verzekerd zijn van juridi-
sche bijstand in zo’n geval? 
Kies dan voor onze 
verhaalsrechts bijstand-
verzekering. 

Valhelmdekking
U bent altijd verzekerd voor 
schade aan uw valhelm na een 
verkeersongeval. Dit is onaf-
hankelijk van de dekking die u 
kiest. De vergoeding is  
maximaal € 70,-.

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 high speed 
E-bike) en wordt teruggebracht 
naar het beginpunt van uw rit. 
ENRA Pechhulp is geldig in 
Nederland. Wij staan 24 uur per 
dag, 7 dagen per week voor u 
klaar. Bij de cascoverzekering is 
ENRA Pechhulp standaard 
meeverzekerd. 

LET OP: bij een diefstal- of  
cascoverzekering dient u uw 
high speed E-bike altijd op slot 
te zetten met een ART-
goedgekeurd 2 sterren slot.

Aanvullende verzekeringen 
U kunt deze basisverzekeringen uitbreiden met een 
verhaalsrechtsbijstandverzekering of opzittendenverzekering. 
Zo stelt u zelf de verzekering samen die bij u past. 

DEKKINGSOVERZICHT

Schade aan anderen, dekking tot: WA Diefstal  Casco
  incl. WA incl. WA

€ 6.100.000 voor letselschaden  
€ 2.500.000 voor materiële schaden   
Schade aan high speed E-bike door:   
Diefstal   
Gevolgschade na diefstal   
Slippen   
Botsing   
Aanrijding met dieren   
Brand   
Storm, hagel, overstroming   
Omvallen   
Vandalisme   
Diefstal van onderdelen   
Schadeoorzaken van buitenkomend  
Afschrijving accu
Diefstal van of schade aan accu  0,75% p.m. 0,75% p.m. 
Aanvullende verzekeringen
Verhaalsrechtsbijstand optioneel optioneel optioneel 
Opzittendenverzekering optioneel optioneel optioneel
Extra’s:   
Verhaalservice in Nederland   
Valhelmdekking (maximaal € 70)  
Hulpverlening in Nederland   
Pechhulp in Nederland   
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PREMIES
Bij ENRA kiest u voor een voordelige oplossing. Uw premie is afhankelijk van:

• De waarde van uw high speed E-bike
• De postcode van de bestuurder
 

EIGEN RISICO BIJ DIEFSTAL OF CASCOSCHADE
Er geldt een eigen risico van € 50,-.

MET UW HIGH SPEED E-BIKE DE WEG OP
Als u met uw high speed E-bike op de openbare weg wilt rijden, moet u aan de volgende eisen voldoen:

• De bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn
• De bestuurder moet minimaal in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs
• De bestuurder moet een helm dragen
• De high speed E-bike moet voorzien zijn van een kenteken
• De high speed E-bike moet voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekerd zijn
• De bestuurder moet zich aan de geldende verkeersregels houden


