E-Bike Zeker Pakket verzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Chubb European Group SE
Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam
KvK Rotterdam 24353249

Product:

E-Bike zeker pakketverzekering van Mmobility (Nirimco Partners B.V.)

Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele
informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy-aspecten) vindt u hier: https://mmobility.nl/e-bike.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt:
• Schade die u met uw e-bike aan anderen veroorzaakt (Wettelijke Aansprakelijkheid)
• Een vast bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval met uw e-bike (Verkeersongevallen Opzittende)

Wat is verzekerd?

Wettelijke Aansprakelijkheid





U bent verzekerd voor schade met uw ebike (of lading die van de e-bike valt)
veroorzaakt aan anderen of andermans
voertuig of spullen
Als u in een juridische procedure
aansprakelijk wordt gesteld worden de
kosten voor juridische ondersteuning
betaald.
Ook wordt de wettelijke rente over de
verschuldigde schadevergoeding betaald.

Verkeersongevallen Opzittende



De bestuurder van uw e-bike is verzekerd
bij overlijden en blijvende invaliditeit door
een verkeersongeval, als die persoon op de
e-bike zit, op- of afstapt of voor het
uitvoeren van een noodreparatie van de ebike is gestapt.

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.

Wettelijke Aansprakelijkheid, ook niet:




Schade aan de e-bike



Aansprakelijkheid als werkgever tegenover
ondergeschikten

Schade aan spullen op de e-bike of spullen
van de opzittende

Verkeersongevallen Opzittende, ook niet:



Als de bestuurder weigert mee te werken
aan een adem- of urinetest of bloedproef

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

Wettelijke Aansprakelijkheid
! U bent verzekerd tot een bedrag van €
1.250.000,00 per gebeurtenis en €
2.500.000,00 per jaar
! Het eigen risico bedraagt € 500,00 per
gebeurtenis voor schade aan zaken
Verkeersongevallen Opzittende
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!
!

!

Bij overlijden of blijvende invaliditeit dat
geen gevolg is van een verkeersongeval
Raakt de bestuurder blijvend invalide? Dan
keren we één keer maximaal € 50.000 uit
(zonder helm) of € 60.000 (met helm) per
gebeurtenis. De hoogte van het bedrag
hangt af van de mate van blijvende
invaliditeit
Overlijdt de bestuurder door een
verkeersongeval? Dan keren we maximaal €
10.000 uit per gebeurtenis

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België en Duitsland. Uw bedrijf moet wel in Nederland gevestigd zijn. Voor de
Verkeersongevallen Opzittende verzekering moet de bestuurder tevens woonachtig in Nederland zijn.

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 Mmobility (Nirimco Partners B.V.) een e-mail voor een iDealbetaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

• Begin: 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.
• Looptijd: 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
dat een maand later.
• Einde: 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.

Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele
doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid.Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de
Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van € 896.176.662 en valt onder het toezicht van
de 'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution' (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten
Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).
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