E-Bike Zeker Pakket – Casco
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Good4Sure N.V., schadeverzekeraar (website: www.good4sure.nl)
Product: E-Bike Zeker Pakket van MMobility
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 polisvoorwaarden (zie www.mmobility.nl) staat uitgebreid waarvoor u wel en
niet bent verzekerd.

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

Wat is verzekerd?

 Bij beschadiging worden de kosten vergoed voor
het vakkundig repareren van uw e-bike met onder
delen van dezelfde soort en kwaliteit.
 Bij diefstal en als de kosten voor het herstel van de
beschadiging hoger zijn dan de waarde van uw
e-bike, ontvangt u een andere e-bike van dezelfde
soort en kwaliteit. Deze e-bike kan zowel nieuw als
gereviseerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

 Schade veroorzaakt door een bestuurder die de









e-bike niet mag besturen, bijvoorbeeld door
alcohol- of drugsgebruik of door joyriding.
Schade tijdens snelheidswedstrijden of tijdens het
plegen van een misdrijf.
Opzet, bewuste roekeloosheid of merkelijke
schuld.
Schade tijdens verhuur van de e-bike.
Als bestuurder jonger dan 16 jaar is.
Onvoldoende onderhoud.
Slijtage.
Inkomensverlies door het niet kunnen gebruiken
van de e-bike.
Kosten van schoonmaak, onderhoud en afstellen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Er zal geen betaling of andere uitkering worden
!
!
!
!

gegeven als verzekeraar dit niet mag vanwege
van toepassing zijnde nationale of internationale
sancties.
Als waarde geldt de (oorspronkelijke) aanschafwaarde exclusief btw en minus een eigen bijdrage
Diefstal als de e-bike niet op slot stond of als de
sleutels niet kunnen worden verstrekt.
Wij vergoeden alleen schaden als een slot is
gebruikt met het ART keurmerk uit categorie 2,
een AXA E-RL Wired slot, of een AXA E-RL Bluetooth slot.
De polis heeft een limiet van € 12.500,per schadegeval.

Waar ben ik gedekt?

 U bent verzekerd in Nederland, België,
en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze
vragen eerlijk beantwoorden.
• U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.
• Meld schade zo snel mogelijk.
• Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk
door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie, assurantiebelasting en (eenmalige) poliskosten per jaar en binnen 14 dagen van de
datum op de premienota. Voor de eerste betaling ontvangt u van ons een e-mail voor een iDEAL-betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering gaat in op de dag dat u de e-bike(s)
in ontvangst neemt, de verzekering door ons is
geaccepteerd en de premie is betaald.
Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd.
Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Tijdens het eerste jaar kunt u de verzekering tot 2 maanden voor de
verlengingsdatum opzeggen. Na het eerste jaar kunt
u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering
eindigt dan een maand later.
De verzekering eindigt ook automatisch zodra de
eigendom van uw e-bike op een ander overgaat,
bijvoorbeeld omdat u de e-bike verkoopt.
De verzekering eindigt als u wijzigingen van premie
of voorwaarden niet accepteert.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Stuur daarvoor een e-mail aan MMobility
(info@mmobility.nl) waarin u de verzekering opzegt.
E-bike IPID Casco

