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PK-motorverzekering 
Dé verzekering voor iedere motorfiets, ook speciale motorfietsen, zoals eigenbouw, motor met zijspan, 
youngtimers, (semi)klassiekers zonder of met waardetaxatie. 
 

 Voor een WA premie vanaf € 23 het gehele jaar verzekerd 
 Zonder schadevrije jaren bij start (v.a. 28 jaar), toch starten met een hoge korting 
 Onbeperkt jaar kilometrage 
 Mogelijkheid Vink Verbeek zes-wielen plan 
 Bij schade géén eigen risico; alleen eigen risico bij (gevolg van) diefstal: € 225 
 Behoud van volledige Bonus/Malus korting bij diefstal 
 Bij diefstal-dekking moet uw motor ’s nachts thuis binnen gestald worden 
 Gratis hulpverlening bij schade in Nederland & Europa 
 Volledig Casco (All Risk) of Beperkt Casco verzekering mogelijk ongeacht het bouwjaar 
 Mogelijkheid Vink Verbeek zes-wielen plan 

 
Dekking:  
  WA 
Wettelijk verplichte verzekering (zodra de motor tenaamgesteld is!), die dekking biedt voor schade met 
uw motor toegebracht aan derden.  
  WA/Beperkt Casco 
WA, uitgebreid met dekking aan eigen motor, voor o.a. diefstal-, brand- en stormschade. Mogelijk voor 
motorfietsen van alle bouwjaren, indien gewenst (niet verplicht) waardetaxatie (zie ook taxatie).  
  WA/Volledig Casco 
WA, uitgebreid met dekking aan eigen motor, voor o.a. diefstal-, brand- en stormschade plus dekking 
voor vrijwel alle van buiten komende onheilen. Een dekking waarbij u onder meer verzekerd bent 
tegen schade aan uw motor door botsen, van de weg geraken en kwaadwillige beschadiging. Mogelijk 
voor motorfietsen van alle bouwjaren, indien gewenst (niet verplicht) waardetaxatie (zie ook taxatie). 
Bereken uw premie op www.PKmotorpolis.nl   
 
Aanvullende dekkingen 
  Verhaalsrechtsbijstand:  
Deze verzekering biedt dekking bij verhalen van schade op derden, het 
verhalen van schade uit hoofde van garantieverplichtingen van 
leverancier of reparateur en bij invordering van rijbewijs/vaarbewijs of 
inbeslagneming motorrijtuig/vaartuig. 
Premie: € 26,05 (exclusief assurantiebelasting) 
  Kleding-bagage:  
Kleding, helm, schoeisel, bagage: schade opgelopen tijdens het rijden 
wordt vergoed tot maximaal € 1275,-. (Kan aanvullend op elke basisdekking gesloten worden, dus ook 
op WA!) Indien gewenst kunnen ook andere bedragen verzekerd worden. 
Premie: € 25,50 (exclusief assurantiebelasting) 
  Ongevallen-Opzittenden: 
Ongeacht de schuldvraag is er een uitkering verzekerd na overlijden en/of blijvende invaliditeit als 
gevolg van een ongeval overkomen aan maximaal twee opzittenden (inclusief bestuurder).  
Verzekerd bedrag per zitplaats motor: 
€ 10.000,- bij overlijden 
€ 25.000,- maximaal bij blijvende invaliditeit 
Premie: € 44,40 (geen assurantie belasting)  
  Schade Verzekering Opzittenden: 
Deze verzekering dekt alle schade die opzittenden lijden als gevolg van een aanrijding. Dat kan 
personenschade (letselschade) zijn, maar ook zaakschade (materiële schade). Maximaal €1.000.000 
per gebeurtenis. 
Premie: € 53,75 (exclusief assurantiebelasting) 
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