
MOTOR
VERZEKERING

Plezier verzekerd

Nog meer voordeel

uw verzekeringsadviseur:

Kortom: uitgebreid én voordelig, dat is de Motorverze-
kering van de Europeesche, dé vrijetijdverzekeraar van
Nederland.

Als u de Motorverzekering afsluit als onderdeel van
de Europeesche Pakketpolis, levert dat interessan-
te voordelen op. Zoals een pakketkorting tot en
met 9%, slechts eenmaal poliskosten en termijn-
betaling zonder dat u daarvoor een toeslag

betaalt.  Als u 2 verzekeringen bij de Europeesche heeft
afgesloten is er al sprake van een Pakketpolis! Uw verzeke-
ringsadviseur vertelt u er graag meer over.
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Wettelijke aansprakelijkheid is de basisdekking van de motorverzeke-
ring en is verplicht. Daarnaast kunt u kiezen uit  de dekking Beperkt
casco of Volledig casco. Bij alle dekkingen geldt: gratis hulpverlening
met uitgebreide pechdekking in Nederland en Europa!

Naast deze dekkingen kunt u ook nog kiezen voor persoonlijke aan-
vullingen. Daarmee stelt u zelf de verzekering samen die volledig bij
uw situatie past.

✔ Voor een nieuwe motor is het zeker de moeite waard te kiezen
voor de uitbreiding ‘3 jaar nieuwwaarde’. In dat geval is uw
motor gedurende 3 jaar verzekerd voor de volledige nieuw-
waarde.

✔ Met de uitbreiding ‘Helm & kleding’ is bijvoorbeeld ook uw
dure motorpak goed verzekerd.

✔ Kiest u voor ‘Ongevallen opzittenden’, dan heeft u een passen-
de uitbreiding als u geregeld passagiers meeneemt.

✔ ‘Motorrechtsbijstand’ is een uitbreiding voor alles rond het 
bezit en het gebruik van de motor. Met deze uitbreiding bent u 
verzekerd van juridische hulp.

• hoe meer eigen risico hoe lager de premie
• 25 % korting als de motor in de winter in de stalling blijft
• bouwjaarkorting vanaf het 3e levensjaar
• startkorting tot 50% als u minder dan 6.000 km per jaar rijdt
• bonus-malus korting tot 75% bij schadevrij rijden
• motoren met een laag aantal kilowatts krijgen premiekorting

Voor elke motor een passende verzekering

Wanneer korting

Pech of schade

Ga voor meer informatie naar uw verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl

D E M O T O R V E R Z E K E R I N G

Dé motorrijder bestaat niet. Zoveel verschillende motoren en zoveel verschillende mensen passen
niet in één hokje. Daarom biedt de Europeesche u de mogelijkheid zelf uw verzekering samen te stel-
len. U kiest de dekking die bij uw situatie past en betaalt alleen voor zaken die u wilt verzekeren.
Wat u niet nodig heeft, hoeft u dus ook niet te betalen. Kortom, een verzekering op maat.

Gratis hulpverlening met uitgebreide 
pechdekking in Nederland en Europa

Eigen maatwerk door zelf gekozen uitbreidingen

Uiteraard kunt u bij schade rekenen op onze volledige service. Eén
telefoontje en hulp komt direct op gang. U kunt hierbij denken aan
het transport van de motor naar een herstelbedrijf. En natuurlijk
wordt ook aan de gestrande motorrijder gedacht. Laat u de repara-
tie door een FOCWA motorherstelbedrijf uitvoeren, dan geeft dat
extra voordeel. U krijgt bijvoorbeeld in de reparatieperiode een ver-
vangende motor en u hoeft ook de reparatiekosten niet voor te schie-
ten; de Europeesche regelt de afwikkeling namelijk rechtstreeks met
het herstelbedrijf. 

De premie is van diverse factoren afhankelijk, zoals leeftijd bestuur-
der, woonplaats, aantal kilometers per jaar, motorvermogen (cc en
Kw), schadevrije jaren en uiteraard de gekozen dekking en uitbreidin-
gen. Wilt u direct weten wat de verzekering kost ? Bereken dan mak-
kelijk en snel uw premie op www.europeesche.nl of vraag uw
verzekeringsadviseur.

25% premiekorting als de motor 
in de winter in de stalling blijft

Premie motorverzekering

Snelle hulp bij pech en schade

D E M O T O R V E R Z E K E R I N G


