Motorverzekering Europeesche
Diverse types motoren te verzekeren (bijvoorbeeld een trike, een enduro of een offroadmotor)
-Auto/Motor bonuskorting Plan Heeft u met uw auto schadevrije jaren opgebouwd, dan kunt u deze
jaren meetellen als 2e gezinsautotreden, waardoor u een lagere premie voor uw motorverzekering
betaalt.
-Gratis hulpverlening in Nederland en Europa
-Professionele bijstand via de Europeesche Hulplijn. Heeft u hulp nodig tijdens een van uw
motorritten? Dan kunt u de Europeesche Hulplijn dag en nacht bellen. Zij beantwoorden al uw vragen
en komen zo nodig direct in actie. Tip: zet het nummer in uw mobiele telefoon (+ 31 20 65 15 777).
-U kunt kiezen uit zomertijd (officiële zomertijd), winterstop (1 december tot 1 maart) of jaardekking.
Indien u kiest voor zomertijd of winterstop blijven de stallingsrisico’s als brand en diefstal wel van
toepassing.

Uitbreidingen:
Drie jaar nieuwwaarde Uw motor is standaard één jaar verzekerd tegen nieuwwaarde en daarna
tegen dagwaarde. De dagwaarde is de nieuwwaarde van uw motor min een bedrag voor veroudering
of slijtage. Met deze uitbreiding kunt u uw nieuwe motor de eerste drie jaar tegen de nieuwwaarde
verzekeren. Bij schade of diefstal berekenen wij de vergoeding dan op basis van de nieuwwaarde. Dat
is het bedrag dat u zou moeten betalen voor een nieuwe motor. Zo ontvangt u altijd de juiste (en
hoogste) schadevergoeding! U kunt deze uitbreiding alleen afsluiten bij WA/Volledig Casco.
Aankoopgarantie Indien uw tweedehands motor gestolen of total loss is, dan ontvangt u met deze
uitbreiding het volledige aankoopbedrag terug, tot drie jaar na aanschaf! U kunt deze uitbreiding alleen
afsluiten bij WA/Volledig Casco.

Aanvullende dekkingen:
Woonplaatsservice Het kan gebeuren dat u pech krijgt in de stad waar u woont. Ook dan moet uw
motor misschien wel naar de garage worden gebracht. Met de Woonplaatsservice heeft u recht op
hulp in uw woonplaats. U kunt de Europeesche Hulplijn dag en nacht bellen. Er wordt zo nodig
vervangend vervoer voor u geregeld.
Helm en kleding Heeft u kostbare motorkleding? Dan is deze uitbreiding ideaal voor u. Met deze
uitbreiding verzekert u ook de helm en kleding van uw medemotorrijders achterop of in het zijspan tot
een vooraf afgesproken bedrag. Keuze uit: €500, €1.000 en €1.500.
Ongevallen opzittenden U ontvangt een geldbedrag als een ongeval leidt tot overlijden of blijvende
invaliditeit van uzelf of uw passagier(s). Bij overlijden is dat €5.000,- en bij blijvende invaliditeit
maximaal €10.000,-.
Schadeverzekering opzittenden Als u een verkeersongeluk krijgt, wordt de schade aan personen en
persoonlijke bezittingen vergoed tot €1.000.000 per gebeurtenis.
Rechtsbijstand Ook over uw motor kunt u ruzie krijgen. Bijvoorbeeld met de garagehouder over een
slecht uitgevoerde reparatie. Of met iemand die uw motor opzettelijk heeft beschadigd. Of een
schadeverhaalsaktie die niet gemakkelijk verloopt. Of een schade in het buitenland die verhaald moet
worden. Met de uitbreiding Rechtsbijstand heeft u recht op juridisch advies en complete
rechtsbijstand. De kosten voor een juridisch adviseur of advocaat worden vergoed.
Als u de premieberekening via onze site uitvoert, kunt u bovengenoemde uitbreidingen en
aanvullingen aanvinken en de aanvullende premie voor de gewenste dekkingen wordt berekend.
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