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ENRA FIETS-
VERZEKERING 
VOOR FIETS 
ÉN E-BIKE
  DIEFSTAL OF OMNIUM
  GEEN VRIJSTELLING BIJ DIEFSTAL
  GEEN AFSCHRIJVING
 FIETSBIJSTAND 24/7 
 IN HEEL EUROPA



WELKOM BIJ ENRA
U heeft net met veel plezier en weloverwogen een nieuwe  
fiets gekocht. Dat betekent heerlijk en onbezorgd kilometers 
maken. En dat wilt u wel graag zo houden. Helaas is schade 
aan uw fiets of, nog erger, fietsdiefstal, niet geheel te  
voorkomen. Als u dit overkomt, wilt u graag snel en goed  
geholpen worden. Dat kan met de fietsverzekering van ENRA. 
Wij zorgen dat u na schade of diefstal snel weer mobiel bent. 
Zo verzekert u zich van onbezorgd fietsplezier.

Looptijd
Met de fietsverzekering van ENRA kunt u zowel fietsen als 
E-bikes (nieuw en gebruikt) verzekeren. U kunt uw fiets  
voor een periode van één jaar verzekeren. Daarna wordt  
de verzekering jaarlijks verlengd tot maximaal vijf jaar.  
U heeft een opzegtermijn van drie maanden.

Kies de verzekering die bij u past
ENRA heeft twee verzekeringspakketten: een  
Diefstalverzekering, die dekking biedt bij diefstal,  
en een uitgebreide Omniumverzekering. Deze verzekering  
dekt naast diefstal ook schade aan uw fiets. Daarnaast is  
bij de Omniumverzekering standaard ook ENRA Fietsbijstand  
24/7 in Europa inbegrepen. Diefstal en schade is zowel bij  
de Diefstalverzekering als bij de Omniumverzekering  
wereldwijd gedekt. 

ENRA is een Nederlandse bemiddelaar en uw verzekering  
wordt ondergebracht bij een Nederlandse verzekeraar. Het  
product valt echter wel onder de Belgische wetgeving.  



Dekkingselementen Diefstal Omnium
Diefstal  
Gevolgschade na diefstal  
(Gedeeltelijke) schade  
Fietsbijstand 24/7  
Afschrijving Geen Geen 
Vrijstelling
Diefstal of totaalverlies € 0 € 0
(Gedeeltelijke) schade  € 35
Vrijstelling accu
Diefstal van of schade aan accu  0,75% p.m. 
Verzekeringsgebied 
Diefstal Wereld Wereld 
Gevolgschade na diefstal Wereld Wereld
(Gedeeltelijke) schade  Wereld 
Fietsbijstand 24/7  Europa
Beveiligingseisen
ART-goedgekeurd slot  

DIEFSTAL
Is uw fiets gesto-
len? Doe dan aan-
gifte bij de politie 

en ga met het proces- 
verbaal naar uw fietshan-
delaar. Die helpt u verder, 
zodat u snel weer op pad 
kunt met een nieuwe, 
gelijkwaardige fiets of 
E-bike. Bij diefstal moeten 
altijd twee sleutels over-
legd worden.

SCHADE
Met de Omnium-
verzekering van 
ENRA bent u  

verzekerd voor schade aan 
uw fiets. Bent u tegen een 
paaltje gereden, is uw fiets 
gevallen of is uw fiets 
beschadigd door vandalisme? 
Dan kunt u met de bescha-
digde fiets naar uw fietshan-
delaar gaan. Deze herstelt uw 
fiets volledig. Als uw fiets 
niet meer hersteld kan wor-
den dan krijgt u uiteraard een 
nieuwe, gelijkwaardige fiets 
of E-bike uitgeleverd. 

ENRA FIETSBIJSTAND 
24/7 IN EUROPA

Bent u omnium 
verzekerd? Dan bent 
u verzekerd voor 

Fietsbijstand 24/7 in Europa. 
Komt u in Europa onver-
wachts met pech onderweg 
te staan?  
Of is uw fiets gestolen? Dan 
kunt u contact opnemen met 
onze alarmcentrale.  
Zij zullen u (en uw fiets) zo 
snel mogelijk ophalen en 
terugbrengen naar het begin-
punt van uw fietsrit. 

DEKKINGSOVERZICHT
In de onderstaande tabel zijn de overeenkomsten en verschillen  
van de Diefstalverzekering en Omniumverzekering weergegeven.

LET OP: staat uw fiets niet op 
slot? Dan bent u niet verze-
kerd voor diefstal. Zet daarom 
uw fiets altijd op slot als u 
hem achterlaat. Bij diefstal 
moeten altijd twee sleutels 
worden overlegd en dient u 
aangifte te doen bij de politie. 
Bij omnium heeft u geen  
dekking voor schade aan  
losse accessoires, slijtage  
en eigen gebrek.  
Kijk voor onze voorwaarden en 
details van de verzekering op 
www.enra.be.

Afschrijving 
ENRA hanteert geen afschrij-
ving op nieuwe en gebruikte 
fietsen en E-bikes gedurende 
de verzekerde periode. Of uw 
fiets nu in het eerste of het 
laatste jaar van de verzekering 
wordt gestolen, ENRA levert 
een nieuwe, gelijkwaardige 
fiets of E-bike uit, bij schade 
aan de accu geldt er echter 
wel een afschrijving.

Tips!
Verklein de kans op diefstal en zet uw fiets altijd goed op slot. Het 
liefst met een tweede slot aan een vast object zoals een hek of 
paal. Zet uw fiets ook in de schuur of garage op slot.

Download de ENRA 
Fietsbijstand app via de App 
store of Play store. Zo kunt u 
bij pech onderweg snel ENRA 
Fietsbijstand inschakelen!
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onderdeel van

Wft vergunningsnummer 12008213, inschrijving KvK te Hoorn nr. 36009508. Gevolgmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering- Maatschappij Bovemij 
te Nijmegen. Zie polisvoorwaarden voor details van de verzekering. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u een klacht? 
Stuur uw klacht dan op naar bovenstaande adres. Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van 
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 te Brussel.

Op dit product is Belgische wetgeving van toepassing. Het product is ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

WILT U MEER WETEN OVER DE ENRA 
FIETSVERZEKERING? OF EEN ENRA 
FIETSVERZEKERING AFSLUITEN?
Uw fietshandelaar informeert u graag over de 
mogelijkheden of kijk op www.enra.be.

VERZEKERDE
WAARDE

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

VERZEKERDE
WAARDE

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5500
6000

PREMIES
De premie van de verzekering wordt berekend over de aankoopwaarde van de fiets of E-bike.  
Hieronder ziet u de fietspremies en E-bikepremies tot en met een aanschafprijs van € 6.000.  
Boven de € 6.000 zijn de premies op aanvraag. Alle verzekeringspremies zijn inclusief verzekeringstaks. 

FIETSPREMIES* E-BIKE PREMIES*

1 JAAR 1 JAAR

 DIEFSTAL OMNIUM  DIEFSTAL OMNIUM

44
47
53
59
65
67
68
69
70
72
73
77
78
88
103
125
142
162
183
203

55
59
63
66
69
78
88
92
98
100
108
114
119
122
125
134
143

54
58
63
69
75
77
78
79
80
82
84
92
105
117
134
155
173
192
211
230

69
74
77
81
83
95
108
111
116
119
128
136
141
145
149
159
171

* De in de tabel weergegeven premies zijn in euro’s vermeld. De werkelijke 
premie kan tot maximaal € 0,50 afwijken van het getoonde tarief.


