
Onderweg goed 
verzekerd
op uw high speed e-bike

Geen zin om in de file te staan. Of na een 
heerlijke fietstocht, toch fris op het werk of 
op school aankomen. Met de high speed 
e-bike bent u zo op uw bestemming zonder 
files of vertragingen. Bij de high speed e-bike 
hoort een goede verzekering. De Unigarant 
High Speed E-bikeverzekering stelt u 
gemakkelijk zelf samen en kunt u uitbreiden 
naar uw wensen.

De wet verplicht iedereen die met een high 
speed e-bike op de openbare weg rijdt, zich te 
verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). 
Daarnaast is het mogelijk om uw kostbare high 
speed e-bike ook te verzekeren tegen Diefstal en 
Aanrijding. 
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De pluspunten op een rij

 Uitgebreide dekking voor 
Diefstal en Aanrijding

 Volledige 
aanschafwaardegarantie  
bij diefstal en totaal verlies
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Basisdekkingen

 Wettelijke Aansprakelijkheid
De WA-dekking vergoedt schade die u aan 
anderen toebrengt. Dat geldt voor materiële 
schade, maar ook voor letselschade.  

 Diefstal
U bent verzekerd tegen diefstal. Maar ook 
tegen schade ontstaan door poging tot 
diefstal als gevolg van joyriding. Ook schade 
door brand en storm is verzekerd.

 Aanrijding
Uw high speed e-bike is verzekerd 
tegen schade door aanrijding, vallen en 
vandalisme. En schade door vallen of stoten 
is ook verzekerd. Bovendien geldt dat 
schade aan de accu door vallen of stoten is 
verzekerd. Schade aan uw kleding en helm is 
verzekerd tot € 350,-.

 Diefstal en Aanrijding
Dit is de meest complete verzekering.  
U bent tegen alle hierboven genoemde 
risico’s verzekerd. 

Aanvullende dekkingen

 Verhaalsrechtsbijstand
Iemand anders brengt u of uw high speed 
e-bike schade toe. Wij zorgen er voor 
dat deze schade wordt verhaald op de 
aansprakelijke verkeersdeelnemer.
 
 Pechhulp
U maakt behoorlijk wat kilometers met 
uw high speed e-bike. Dan bent u bij 
pech niet altijd in de buurt van uw eigen 
tweewielerspecialist. Unigarant Pechhulp 
biedt in dat geval de prettige zekerheid dat u 
snel en veilig weer op weg geholpen wordt.  
U heeft tijdens de looptijd van de 
verzekering recht op:
• Gratis (nood)reparatie bij pech 

onderweg (exclusief onderdelen)
• Gratis vervoer van u en uw high speed 

e-bike als reparatie onderweg niet 
mogelijk is.
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