Zakelijk gebruik van elektrische fietsen verzekerd op de AVB?

VIRTUELE DEKKING E-BIKE
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Markel biedt dekking
voor zakelijk gebruik van de E-Bike en heeft een vangnet dekking voor de Speed Pedelec.
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Elektrische fiets voor zakelijk gebruik
Elektrische fietsen met trapondersteuning zijn goed voor
ruim twee derde van de totale omzet van de fietsenbranche en de populariteit van de elektrische fietsen blijft
toenemen. Een reden voor de stijging wordt toegeschreven
aan het veranderend gebruik ervan.

Elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km
per uur (Speed Pedelec)
Dit is een fiets met elektrische hulpmotor, waarbij moet
worden mee getrapt om vooruit te komen.
De aandrijvingskracht van de hulpmotor stopt als 45 km
per uur wordt gereden.

De elektrische fiets wordt niet alleen meer privé gebruikt,
maar in toenemende mate ook zakelijk. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de werkgever steeds vaker een
elektrische fiets aan zijn werknemers beschikbaar stelt.
Dit heeft vele voordelen. De werknemer gaat fit naar zijn
werk, de werkgever bespaart op parkeer- en brandstofkosten en kilometervergoedingen en het draagt bij aan een
beter milieu.

Voor deze fiets geldt:
• kentekenplicht;
• verplichting om een WAM verzekering te sluiten.

Soorten elektrische fietsen
Er zijn verschillende soorten elektrische fietsen met
trapondersteuning.

Virtuele dekking E-Bike
De AVB van Markel geeft in beginsel geen dekking voor
schade veroorzaakt door elektrische fietsen bij zakelijk
gebruik*. Elektrische fietsen worden namelijk beschouwd
als motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en op de AVB is
schade met of door motorrijtuigen uitgesloten van dekking.
Markel erkent dat dit, voor zover het gaat om schade die is
veroorzaakt door een E-Bike, een onwenselijke situatie is
aangezien het gebruik van elektrische fietsen de komende
jaren verder zal toenemen.

‘Virtuele dekking
E-Bike.’
De bestaande AVB voorwaarden van Markel bieden dan
ook per direct een ‘virtuele dekking’ voor het zakelijk
gebruik van de E-Bike ondanks dat er naar de letter van
de voorwaarden geen dekking is. Het gaat hier dus om de
fiets waarbij moet worden mee getrapt en de elektrische
hulpmotor stopt bij een maximale snelheid van 25 km per
uur.
Elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km
per uur (E-Bike)
Dit is een fiets met elektrische hulpmotor, waarbij moet
worden mee getrapt om vooruit te komen.
De aandrijvingskracht van de hulpmotor stopt als 25 km
per uur wordt gereden.
Voor de E-Bike geldt:
• geen kentekenplicht;
• geen verzekeringsplicht.

Vangnet (non-owners liability)
Zoals hiervoor uiteengezet geldt er voor de Speed Pedelec
de verplichting om een WAM verzekering te sluiten. Deze
verzekering biedt ook dekking voor schade die is
veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik.
De werkgever kan worden aangesproken voor door de
werknemer toegebrachte schade met zijn Speed Pedelec
tijdens zakelijk gebruik indien de werknemer heeft
nagelaten om voor zijn Speed Pedelec een WAM
verzekering af te sluiten.

‘Non-owners liability
voor schade met of door
de Speed Pedelec’.
In dit geval biedt de AVB van Markel, ondanks het feit dat
de AVB in beginsel geen dekking biedt voor schade met of
door motorrijtuigen, toch dekking door middel van de
zogenaamde non-owners liability bepaling opgenomen in
de motorrijtuigen uitsluiting van de AVB voorwaarden.
Nieuwe AVB voorwaarden
In de nieuwe AVB MISE 2020 voorwaarden van Markel zal
expliciet worden bepaald dat er dekking is voor schade
met of door de E-Bike.
De vangnet (non-owners liability) regeling voor schade
met of door de Speed Pedelec zal onveranderd blijven.

*Onder zakelijk gebruik wordt niet verstaan schade tijdens
woon-werkverkeer en tijdens privé gebruik van de fiets.

Neem voor meer informatie contact op via email info.nl@markel.com of telefoon +31 (0)10 798 1000.
Bent u een verzekerde, dan kunt u contact opnemen met uw bemiddelaar. Heeft u nog geen bemiddelaar,
dan kunt u op www.markelinsurance.nl een lijst vinden van bemiddelaars waar wij zaken mee doen.

De informatie in dit artikel is informatief van aard en kan niet worden beschouwd als (juridisch) advies in
welke vorm dan ook. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

