
Wat is een motorverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan je
motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)
Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt
aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is
een wettelijk verplichte verzekering.

 

Hulpverlening na een ongeval
Je bent verzekerd voor het vervoer van je motor naar
een adres in Nederland. We regelen het vervoer van
jou, je passagiers en je bagage per taxi naar een adres
in Nederland

Extra informatie
Bij een ongeval buiten Nederland regelen en betalen wij:
- vervoer van je motor naar de dichtstbijzijnde
reparateur in het buitenland - vervoer van je motor naar
Nederland als je motor niet binnen vier dagen kan
worden gerepareerd. Dan zorgen we ook dat jij, je
passagiers en je bagage naar Nederland vervoert
worden.

Diefstal of total loss
Bij een nieuwe motor krijg je de nieuwwaarde. Bij een
tweedehands motor de aanschafwaarde of dagwaarde.

Extra informatie
De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe,
vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat je voor
de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het
moment dat de schade ontstond.

 

Keuze: schade door brand of natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een
overstroming of een aanrijding met een dier is
verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Extra informatie
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via
de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer
informatie

Inbraak
Schade door (een poging) tot inbraak is niet verzekerd.

 

Keuze: schade aan eigen motor
Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als
de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig
Cascoverzekering.

Extra informatie
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via
de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer
informatie

Keuze: pechhulp
Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze
dekking biedt hulp bij pech onderweg met je motor.
Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je
motor.

Extra informatie
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via
de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer
informatie

 

Wanneer keren wij niet uit?
Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig
rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij
schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Eigen risico
Bij elke schade betaal je een deel eigen risico. De
hoogte van het eigen risicobedrag staat op de polis. 

Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je
premiekorting krijgen (Bonus-Maluskortng). Als je
schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Bij
meerdere schade heb je kans dat je een toeslag krijgt.

Extra: accessoires
Accessoires zoals een brandblusser, pechkoffer,
kinderzitje of lampensetje zijn automatisch
meeverzekerd.

 

Allianz Motorverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze motorverzekering?

 

 

 

 

 

 



Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de
polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat
dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering
dagelijks opzeggen. Je verzekering eindigt dan een
maand later.

 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.allianz.nl/moto15a) staat uitgebreid waarvoor iemand wel en
niet is verzekerd.

Versie 1, 14-06-2017 
© Verbond van Verzekeraars 

www.vanatotzekerheid.nl (http://www.vanatotzekerheid.nl)


