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Osiguranje bicikla / E-bicikla 

Informacije o proizvodima osiguranja 
Osiguravatelj: AWP P&C S. A., Podružnica Austrija 

Proizvod: KEINDL SPORT  Bike / E-Bike Insurance 
Ovaj informativni list daje samo opći pregled bitnih sadržaja proizvoda osiguranja i ne predstavlja dio ugovora. Cjelokupni opseg pokrića može se naći u 
dokumentima o osiguranju (potvrda o osiguranju, opći i posebni uvjeti osiguranja, zaseban detaljan opis usluga)! 
 
O kakvom osiguranju je riječ? 
KEINDL SPORT Bike / E-Bike Insurance paket je osiguranja i uključuje usluge opisane u nastavku:  
 

Što je osigurano? 
Osiguranje se odnosi na bicikl/e-bicikl naveden u polici osiguranja 
 
Osiguranje bicikla 
Osigurani događaji: 

• provalna krađa 
• krađa 
• Razbojništvo 
• vandalizam 
• Štete od padova i prometnih nezgoda 
• Oštećenje bicikla 

 
U slučaju nastanka osiguranog događaja, nadoknađuju troškovi potrebni 
za popravak oštećenog bicikla. U slučaju totalne štete, nadoknađeni iznos 
bit će do visine osiguranog iznosa. 
 
Pomoć na cesti za bicikl / e bicikl 
Ako osigurani bicikl više nije u voznom stanju kao posljedica kvara ili 
nesreće, Centar za pomoć organizirat će i platiti pomoć na mjestu nesreće 
ili prijevoz (uključujući spašavanje) do obližnje prikladne biciklističke 
radionice (ili do polazišta ili odredišta vašeg putovanja toga dana). 

 

 Što nije osigurano? 
x štete koja ne narušavaju funkcionalnost osiguranog bicikla 
x habanje 
x oštećenje i krađa pribora koji nisu čvrsto pričvršćeni 
x namjerno prouzročene štete 
x gubitak, stajanje ili zanemarivanje osiguranog bicikla 
x promjene na uređaju/manipulacije uređaja 
x tvorničke greške 

x šteta koja nastane sudjelovanjem na službenim natjecanjima 
x šteta nastala uslijed vanjskih događaja poput elementarnih 

nepogoda 
x grubi nemar 
x naručeni popravci koji nisu odobreni 
x šteta koja nastaje kao posljedica značajno narušenih mentalnih 

sposobnosti zbog alkohola, opojnih droga ili lijekova 
 

 Postoje li ograničenja pokrića? 
! U slučaju naknade štete, izračunat će se umanjenje vrijednosti predmeta osiguranja zbog starosti i upotrebe na sljedeći način: 

• Ako je predmet osiguranja korišten manje od 12 mjeseci:  bez odbitka 
• U slučaju djelomične štete:    bez odbitka 

 
 

 Gdje sam osiguran? 
- Osiguranje vrijedi u Hrvatskoj, u zemljama koje se izravno graniče sa Hrvatskom, te u Njemačkoj, Austriji i Grčkoj. 
 

 Koje su moje obveze? 
Osigurana osoba je dužna 
- nastojati da šteta bude što manja i odmah je prijaviti 
- istinito predstaviti i u potpunosti potkrijepiti štetni događaj 
- Štete nastale kao posljedica kažnjivih djela moraju se odmah prijaviti najbližoj sigurnosnoj službi i zatražiti ovjeru 

 

 Kada i  kako trebam platiti? 
- Premija se automatski naplaćuje putem naloga za izravno terećenje prilikom kupnje bicikla/ e bicikla.                                                                                                 
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 Kada pokriće započinje, a kada završava? 
- Osiguranje počinje od trenutka kupnje kod prodavatelja bicikla (KEINDL SPORT; podložno plaćanju premije). U slučaju otkaza, pokriće prestaje s istekom 

posljednje godine važenja osiguranja. U slučaju povrata, prestaje i osiguranje. 
 

 Kako mogu raskinuti ugovor? 
- Ugovor o osiguranju vrijedi 12 mjeseci i može se otkazati u pisanom obliku 30 dana od početka osiguranja. 
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