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Motorverzekering

Bij het afsluiten van een Motorverzekering kunt u kiezen tussen drie verzekeringsvormen. De verschillen
in premie per verzekeraar zijn groot, maar bij schade zijn de verschillen in dekking van doorslaggevend
belang. Welke Motorverzekering kiest u voor uw motor?
Wat is er verzekerd?
De Motorverzekering stelt u zelf samen:
• Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Dit is de meest beperkte dekking. De premie voor deze
verzekering is laag, maar bij schade is de uitkering ook maar beperkt. De verzekeraar keert
namelijk uitsluitend de schade van de tegenpartij uit. In het geval de tegenpartij aansprakelijk is
voor uw schade, kan de verzekeraar van de tegenpartij hiervoor aangesproken worden. Voor het
verhalen van de schade kunt u aanvullend kiezen voor de verhaalsrechtsbijstand.
• WA + Beperkt Casco. In vergelijking met de WA verzekering biedt deze verzekeringsvorm een iets
ruimere dekking. Naast schade door aansprakelijkheid aan de tegenpartij, keert de verzekeraar
ook uw schade uit door bepaalde schadeoorzaken. Het gaat hierbij onder andere om de volgende
schadeoorzaken:
o Storm- en hagelschade;
o Diefstal;
o Aanrijding met loslopende dieren.
Vooral de dekking tegen diefstal is een belangrijke toevoeging ten opzichte van de WA
Motorverzekering. Verzekeraars eisen wel een zekere mate van beveiliging in de vorm van sloten.
• WA + Volledig Casco. De meest uitgebreide motorrijtuigenverzekering. Bijna alle schades aan uw
eigen motor worden vergoed, ook als u hier zelf schuldig aan bent. En u bent verzekerd voor
schade die u bij anderen veroorzaakt.
Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Welke aanvullingen zijn er?
• Ongevallenverzekering voor Opzittenden. Raakt de bestuurder van uw motor betrokken bij een
ongeval? Of heeft de passagiers die op uw motor zit schade? Deze verzekering vergoedt deze
schade, ook van de bestuurder. Niet alleen letselschade, maar ook schade aan spullen.
• Rechtsbijstandverzekering. Krijgt u te maken met een conflict door uw motor? Dan heeft u met
deze verzekering recht op juridische hulp bij dit conflict.
Wat is er niet verzekerd?
Voor elk van de verzekeringen die u kiest, geldt dat niet altijd alles verzekerd is. Maar in sommige situaties
betaalt de verzekeraar nooit.
• Bijvoorbeeld als de motor werd bestuurd door iemand die dat niet mocht, omdat hij of zij geen
geldig rijbewijs had.
• Of bij schade die u met opzet veroorzaakt.
• Net als wanneer u de motor niet gebruikte zoals u bij de verzekeraar heeft opgegeven. Omdat u
er bijvoorbeeld snelheidswedstrijden mee heeft gereden.
Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
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