
■ Diefstal en beschadiging goed verzekerd

■ Verzekerd in heel Europa en alle overige landen aan de Middellandse Zee 

■ Twee maanden per jaar werelddekking

■ Voor nieuwe elobikes is een waardestijging tot 15% extra meeverzekerd

■ U krijgt uw schadevergoeding in geld uitgekeerd

De voordelen op een rij

Univé Elobikeverzekering Univé Elobikeverzekering

Verantwoord op de weg met  
de Elobikeverzekering  
van Univé

www.unive.nl

Univé, een betrokken vereniging
Lid zijn is z’n geld meer dan waard

Univé Verzekeringen werkt als een 

vereniging zonder winstoogmerk.  

We helpen onze leden met schade-, 

zorg- en levensverzekeringen, 

financiële diensten en hypotheken. 

Hierbij kunt u rekenen op duidelijke

adviezen en snelle en betrouwbare 

service. Vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid stimuleert Univé  

preventieve maatregelen op het 

gebied van verkeersveiligheid en 

gezondheidszorg.
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Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Univé Verzekeringen
Postbus 15 
9400 AA  Assen
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De Elobikeverzekering van Univé: 
goed en voordelig

Diefstal en beschadiging 

U wilt natuurlijk lang plezier hebben 

van uw elobike, maar soms gaat er toch 

iets mis. Met de Univé Elobikeverzeke-

ring kunt u uw elobike inclusief acces-

soires verzekeren tegen:

■ diefstal;

■ aanrijding;

■ andere beschadigingen. 

Voorkom diefstal

Als veiligheidsvoorwaarde stellen we dat 

uw elobike altijd op slot moet worden 

gezet met een ART-goedgekeurd slot. 

De rijwielhandelaar kan u adviseren 

welk type slot geschikt is of kijk op  

www.stichtingart.nl. 

Schade-uitkering

Bij diefstal of totaal verlies van uw elo-

bike krijgt u het volledige verzekerde 

bedrag van ons vergoed. Het verzeker-

de bedrag van uw elobike wordt 

bepaald aan de hand van de aankoop-

nota en de leeftijd van uw elobike. 

Accessoires kunt u meeverzekeren 

door de aankoopwaarde van de acces-

soires op te tellen bij de aankoopwaar-

de van uw elobike. Heeft u een nieuwe 

elobike verzekerd en is uw type elobike 

in prijs gestegen? Dan is zelfs een 

waardestijging tot 15% van het verze-

kerde bedrag meeverzekerd. Bij her-

stelbare schade vergoeden we de her-

stelkosten minus een eigen risico van  

€ 20,– per schade. 

Grote steden  

In de grote steden is de kans dat er iets 

met uw elobike gebeurt aanmerkelijk 

groter dan in de rest van Nederland. 

Daarom geldt in de grote steden 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 

Utrecht bij diefstal of totaal verlies van 

uw elobike een eigen risico van 20% van 

het verzekerde bedrag.

De premie

Bij Univé bent u drie jaar lang verzekerd 

voor de zeer voordelige premie van  

€ 130,–. De premie is inclusief poliskos-

ten en assurantiebelasting en geldt voor 

elobikes met een waarde tot € 2.100,–. 

Daarboven is de premie op aanvraag.

Univé Elobikeverzekering

Of u uw elobike nu gebruikt voor dagelijks vervoer of recreatief gebruik, u wilt 

natuurlijk dat uw elobike goed en voordelig verzekerd is. Univé heeft een zeer 

voordelige verzekering speciaal voor elobikes of ook wel elektrische fiets (met 

trapondersteuning) genoemd. Als u uw elobike bij Univé verzekert dan hoeft u 

zich geen zorgen meer te maken over diefstal en beschadiging. U kunt erop  

rekenen dat wij uw probleem op een snelle en eenvoudige manier oplossen. 


