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Verschillen Motor

VVP Motor

Europeesche Motor

Mogelijke (keuze)dekkingen

-------------

------------

Rijvaardigheidscertificaat

Als de regelmatige bestuurder een rijvaardigheidscertificaat
heeft, dan 10% premiekorting op de WA- en Cascodekking

Niet van toepassing

Dekkingsgebied

Groene kaart, maar niet in Iran en Azerbeidzjan

Groene kaart, maar niet in Iran

Dekkingsperiode

Hele jaar. Geen verkorte periode mogelijk.

Keuzen:
-- Zomertijddekking
-- Winterstop (dekkingsperiode: 1 maart tot 1 december verzekerd)
-- Jaardekking

-- In woonplaats

Standaard

Alleen wanneer Woonplaatsservice is meeverzekerd

-- Bij uitval bestuurder

Nee

Ja

-- Vervangend vervoer

-- B
 uitenland: huur vervangende motor of personenauto,
maximaal € 125 per dag en € 1.250 per gebeurtenis
-- Binnenland (alleen bij Casco Allrisk): huur vervangende motor
of personenauto, maximaal 5 dagen

-- B
 uitenland: huur vervangende motor, scooter of personenauto:
maximaal € 75 per dag en € 1.000 per gebeurtenis
-- Binnenland: bij Woonplaatsservice ook kostprijs vervangende
motor, maar alleen als de reparatie langer dan 2 dagen duurt

-- Verblijfskosten

Nee

Wanneer reparatie niet mogelijk is binnen 2 dagen:
-- buitenland: maximaal € 50 per dag, maximaal 10 dagen
-- binnenland: alleen wanneer Woonplaatsservice is
meeverzekerd, 1 hotelovernachting, maximaal €100 per
verzekerde

Nee

-- Bij WA mag de motor niet ouder zijn dan 10 jaar
-- Bij Casco Beperkt/Allrisk is er geen beperking

WA (verplicht)
Hulpverlening (standaard)
Pechhulp (optioneel)
Casco Beperkt (input: cataloguswaarde)
Casco Allrisk (input: cataloguswaarde)
Bij Casco: Extra’s boven € 500 (optioneel)
Bij Casco: Helm en motorkleding: extra € 750 (optioneel)
Rijvaardigheidscertificaat J/N
Jaarkilometrage (klassenindeling)
Ongevallen Opzittenden (optioneel)
Rechtsbijstand Motorrijtuigen (optioneel)
Schade Opzittenden (optioneel)

WA (standaard)
Hulpverlening (standaard)
Pechhulp (standaard)
Casco Beperkt (input: dagwaarde)
Casco Allrisk (input: cataloguswaarde)
Helm en motorkleding (optioneel)
Jaarkilometrage (klassenindeling)
Ongevallen Opzittenden (optioneel)
Rechtsbijstand Motorrijtuigen (optioneel)
Schade Opzittenden (optioneel)
Woonplaatsservice (hulpverlening en pechhulp) (optioneel)

Hulpverlening

Pechhulp
-- Beperking bouwjaar

VVP Motor

Europeesche Motor

Ja

Alleen met Woonplaatsservice en motor, maar alleen als de motor
niet ouder is dan 12 jaar

-- Maximale trede/korting

Trede: 31. Korting: 75%

Trede: 19. Korting: 75%

-- Terugval in treden

-----

1 schade: 5
2 schaden: 11
3 schaden: 17
4 of meer schaden: 23

-- 1 schade: 5
-- 2 schaden: 11
-- 3 of meer schaden: 18

-- Keuzemogelijkheden

-----

Geen eigen risico
€ 150 (standaard)
€ 250
€ 500

------

Afkoop eigen risico is niet mogelijk
€ 150 (standaard)
€ 450 wanneer de waarde van de motor hoger is dan € 25.000
€ 450 bij Off-road rijden
In voorwaarden geregeld: bij diefstal in grote steden € 450,
tenzij extra goedgekeurde preventie, dan € 150

-- Extra jeugd eigen risico

-- € 250
-- Alleen bij rijrisico op Casco Allrisk
-- Alleen als bestuurder niet de regelmatige bestuurder is, de
regelmatige bestuurder ouder is 24 jaar én de werkelijke
bestuurder jonger dan 24 jaar is

-----

€ 200
Bij rijrisico op Casco Allrisk
Alleen als bestuurder jonger is dan 24 jaar
Bij diefstal grote steden en wanneer de bestuurder jonger is
dan 24 jaar: € 500

-- Standaard

1 jaar (bij Casco Beperkt en Casco Allrisk).

1 jaar (alleen bij Casco Allrisk)

-- Vaste afschrijving: periode/%

-- Van 13 t/m 36 maand, 1,5% per maand en beginnend vanaf
100%
-- Na 36e maand of als vaste afschrijving lager is dan dagwaarde:
de dagwaarde

Nee, na 13e maand: dagwaarde tot maximaal het verzekerde
bedrag

-- Uitbreiding mogelijk?

-- Ja, 2 jaar (bij Casco Beperkt en Casco Allrisk)
-- Vaste afschrijving:
-- van 24e t/m 36e maand, 1,5% per maand en beginnend

-- Ja, 3 jaar (alleen bij Casco Allrisk)
-- Vaste afschrijving:
-- van 36e t/m 60e maand, 2% per maand en beginnend vanaf
100%
-- na 60e maand dagwaarde

- Pech in woonplaats
No-claimladder

Eigen risico Casco

Nieuwwaarderegeling

e

--

e

vanaf 100%
Na 36e maand of als vaste afschrijving lager is dan
dagwaarde: de dagwaarde

VVP Motor

Europeesche Motor

Aankoopwaarderegeling

Voor tweedehands motor of voor motor dat nieuw in het
buitenland is gekocht. Alleen bij Casco Beperkt en Casco Allrisk.

Voor tweedehands motor. Alleen bij Casco Allrisk.

-- Standaard

Niet van toepassing, standaard dagwaarde

3 jaar

-- Keuzen

-- 1 jaar
-- 2 jaar

Niet van toepassing

- Casco: herstel binnen of buiten een keten

Geen samenwerking met een keten

Samenwerking met FOCWA
Voordelen:
-- Gratis vervangend vervoer tijdens reparatie (maximaal 14
dagen)
-- Schade rechtstreeks met herstelbedrijf afgerekend door
Europeesche (verzekerde betaalt alleen eigen risico)
-- Bij vervanging onderdelen alleen nieuwe en gegarandeerde
onderdelen
-- 2 jaar FOCWA-garantie voor de reparatie

Extra’s

Extra’s zitten niet in oorspronkelijke cataloguswaarde

Geen mogelijkheid aparte extra’s. Extra’s moeten worden
opgeteld bij het verzekerd bedrag van de motor.

- Uitbreiding mogelijk?

-- Ja. Geen grensbedrag genoemd
-- Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur blijft
€ 500

Niet van toepassing

Helm en motorkleding

-- V
 olgt de dekking voor de motor qua gebeurtenissen: Casco
Beperkt of Casco Allrisk
-- Qua waarde: dagwaarde
-- Standaard: € 750 per persoon
-- Uitbreiding (keuze): + € 750 per persoon

-- Onafhankelijk van gekozen rubriek(en)
-- Qua waarde: dagwaarde
-- Keuzen:
-- € 500
-- € 1.000
-- € 1.500

Schadesturing

Jaarkilometrage

VVP Motor

Europeesche Motor

Keuzen:
-- Minder dan 2.000
-- 2.000 - 4.000
-- 4.000 - 6.000
-- 6.000 - 8.000
-- 8.000 - 10.000
-- 10.000 - 14.000
-- 14.000 - 18.000
-- 18.000 - 22.000
-- 22.000 - 30.000
-- 30.000 - 40.000
-- 40.000 - 50.000
-- Meer dan 50.000

Keuzen:
-- Minder dan 6.000
-- 6.000 - 12.000
-- 12.000 - 20.000
-- Meer dan 20.000

-- Overlijden € 5.000, blijvende invaliditeit € 10.000
-- Overlijden € 10.000, blijvende invaliditeit € 25.000

Geen keuzen. Overlijden € 5.000, blijvende invaliditeit € 10.000

-- Verhaalservice: materiële schade
-- Basis: verhaal materiële én personenschade + geschil over
vergoeding + strafzaak met betrekking tot verhaal
-- Uitgebreid: Basis + geschil over koop, bezit, onderhoud,
reparatie en bij strafzaak

-- Geen dekkingsvarianten
-- Juridisch meningsverschil
-- Buiten Nederland: toegebrachte schade, tegen klant
aangespannen strafzaak en sleep-of reparatieovereenkomst

-- Basis: ongeval met verzekerde motor
-- Uitgebreid: ook ongeval met ander motorrijtuig, trein, tram,
metro en als fietser of voetganger (als motorrijtuig bij
betrokken)

Alleen Basis

Ongevallen Opzittenden
- Verzekerde bedragen (keuzen)
Rechtsbijstand Motorrijtuigen
-- Dekkingsvarianten

Schade Opzittenden
-- Dekkingsvarianten

Voertuigenkortingsregeling (Personenauto, Bestelauto, Motor en
Kampeerauto)

VVP Motor

Europeesche Motor

-- Onafhankelijk van no-claimtreden of schadevrije jaren
-- (Extra) korting voor alle voertuigen die onderdeel zijn van de
regeling, de voertuigen moeten allemaal in hetzelfde pakket
verzekerd zijn
-- Korting geldt voor de dekkingen WA en Casco
-- Korting:
-- 2 voertuigen: 10%
-- 3 voertuigen: 15%
-- 4 voertuigen: 20%
-- 5 of meer voertuigen: 25%

-- S
 piegelkorting: overname van treden auto, tot maximaal trede
14
-- Ongeacht waar de auto is verzekerd

