E-Bike Groepsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Good4Sure N.V., schadeverzekeraar (website: www.good4sure.nl)
Product: E-Bike Groepsverzekering
Good4Sure N.V. is gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74824678. Good4Sure N.V. is vrijgesteld van de vergunningsplicht van De Nederlandsche Bank en valt niet onder het toezicht van De Nederlandse Bank. Zie ook www.good4sure.nl.
Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de verzekeringsvoorwaarden is omschreven waarvoor u wel of niet verzekerd bent.

Welke soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt de schade aan of het verlies van verzekerde e-bikes door alle schadegebeurtenissen, tenzij in de
polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten.

Wat is verzekerd?

 De e-bikes die zijn gemeld aan de verzekeraar en

Wat zijn mijn verplichtingen?

door de lessee (huurder) in ontvangst zijn genomen,
zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal.
 Bij beschadiging worden de kosten vergoed voor
het vakkundig herstel van de verzekerde e-bikes
met onderdelen van dezelfde soort en kwaliteit.
 Bij verlies of diefstal en als de reparatiekosten
hoger zijn dan de waarde van de verzekerde
e-bike, vergoed de verzekeraar de aanschafwaarde exclusief BTW en minus 2% afschrijving
per maand vanaf de aankoop. De eerste 12 maanden wordt de aanschafwaarde exclusief BTW aangehouden.

te vallen en door lessor via een borderel aan de
verzekeraar te zijn gemeld.
• De lessor en lessee moeten alle normale voorzorgen nemen om schade, verlies en diefstal te
voorkomen.
• De lessor of lessee moet bij een schade, verlies
of diefstal deze binnen 48 uur melden door het
invullen en inleveren van een schadeformulier bij
MMobility (info@mmobility.nl).
• Bij diefstal moet lessor of lessee binnen 48 uur
aangifte doen bij de politie.

• De e-bikes dienen onder een leaseovereenkomst

Wanneer en hoe betaal ik?
Wat is niet verzekerd?

 Onvoldoende onderhoud.
 Slijtage.
 Gevolgschade zoals inkomensverlies door het niet

Het betreft hier een groepsverzekering en de lessor
(verzekeringsnemer) betaald de premie aan de verzekeraar. De premie is conform het borderel.

 Als lessee met opzet, bewuste roekeloosheid of

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Diefstal als de e-bike niet op slot stond of als de

De verzekering begint op de datum dat de lessee de
e-bike in ontvangst neemt en loopt voor de termijn
zoals vermeld op het certificaat. De verzekering eindigt automatisch aan het einde van de termijn of
tussentijds als de lessee zich buiten Nederland, België
of Duitsland vestigt.

kunnen gebruiken van de verzekerde e-bike.

merkelijke schuld schade heeft veroorzaakt.
 Kosten van schoonmaak, onderhoud en afstellen.

! Wij vergoeden alleen schaden als een slot is
sleutels niet kunnen worden verstrekt.

gebruikt met het ART keurmerk uit categorie 2,
een AXA E-RL Wired slot, of een AXA E-RL Bluetooth slot.
! Het eigen risico bedraagt € 75,- per gebeurtenis
en € 125,- in het geval de e-bike wordt gebruikt
voor koeriersdiensten. Bij diefstal is geen eigen
risico van toepassing.
! De polis heeft een limiet van € 12.500,- per schadegeval.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De lessor kan de verzekering per verlengingsdatum
opzeggen. Stuur daarvoor een e-mail aan MMobility
(info@mmobility.nl) of aan ons
(opzeggen@good4sure.nl) waarin de verzekering
wordt opgezegd. Dit kan tot 2 maanden voor de
verlengingsdatum.

Waar ben ik gedekt?

 Deze verzekering dekt schade in de Europese
Economische Ruimte en Zwitserland.
DEF IPID GROEP

