
7-1-2021 Informatiedocument over het verzekeringsproduct

https://verzekeringskaarten.nl/centraalbeheer/Centraal-Beheer-Motorverzekering 1/2

Mo tor ver ze ke ring
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming:
Ach mea, scha de ver ze ke raar, vergunning: 12000606 (NL)

Product:
Cen traal Be heer Mo tor ver ze ke ring

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.centraalbeheer.nl/-/media/�les/prive/verzekeringen/motorverzekering/polisvoorwaarden-motorverzekering.pdf) staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort ver ze ke ring is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd
worden met een WA + Beperkt Casco of All Risk Motorverzekering. 


Wat is ver ze kerd?
Hieronder staat welke schade door of aan uw motor
verzekerd is. Dit hangt af van de dekking.



Aan spra ke lijk heid (WA)
U bent verzekerd voor schade die u met uw motor
veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.
Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking (WA) is verplicht.



Hulp ver le ning na een on ge val
Het vervoer van een beschadigde motor en het vervoer van
bestuurder en passagiers is verzekerd.



Dief stal of total loss
Als u een WA + Beperkt Casco of All Risk verzekering heeft
dan geldt bij diefstal en total loss van de motor dat u de
aanschafwaarde krijgt in plaats van de dagwaarde als de
schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt
voor motoren met een aanschafwaarde tot € 35.000,-.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota of
bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.



Keuze: scha de door brand of na tuur
Als u een WA + Beperkt Casco of All Risk verzekering heeft,
dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een
overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: in braak
Als u een WA + Beperkt Casco of All Risk verzekering heeft,
dan is schade door (een poging) tot inbraak verzekerd. En
diefstal uit de (top)ko�er van de motor ook.

Keuze: scha de aan eigen motor
Heeft u een All Risk verzekering, dan is bijna iedere schade
aan uw eigen motor verzekerd. Ook als de schade uw eigen
schuld is.

Keuze: pech hulp
U kiest zelf of u Pechhulp Nederland eventueel met
Pechhhulp buitenland meeverzekert.


Wat is niet ver ze kerd?

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de
schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade
verhalen wij dan later op u.

 Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder
rijbewijs. En bij schade tijdens verhuur, koerierswerk of
vervoer tegen betaling. Er gelden ook uitsluitingen als de
bestuurder alcohol, drugs of andere bedwelmende
sto�en gebruikt.




Zijn er dek kings be per kin gen?
Op de WA + Beperkt Casco en All Risk verzekering is schade
aan bagage tot € 250 per gebeurtenis verzekerd. Schade aan
de helm of motorkleding is verzekerd tot € 1.000 per
persoon, per gebeurtenis. 



Eigen ri si co
U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén
eigen risico heeft, een eigen risico van € 150,- of een eigen
risico van € 300,-. Voor de Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering (WA) geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting op de premie.
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Keuze: Rechts bij stand Ver keer en me disch
U kiest zelf of u Rechtsbijstand Verkeer en medisch wilt
meeverzekeren. Bij een gerechtelijke of administratieve
procedure zijn de kosten van een advocaat of andere
juridische deskundige tot € 50.000,- gedekt. Is deze niet
verplicht en kiest u voor een externe advocaat of juridisch
deskundige? Dan zijn de kosten tot € 8.000,- per gebeurtenis
gedekt. 

Keuze: Op zit ten den ver ze ke ring
U kiest zelf of u een Opzittendenverzekering wilt
meeverzekeren. We vergoeden maximaal € 5.000,- bij schade
aan spullen en maximaal € 75.000,- bij persoonlijke schade
door een ongeluk aan u en iemand achterop uw motor of in
de zijspan. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het
ongeluk. 


Waar ben ik ge dekt?
Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.


Wat zijn mijn ver plich tin gen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.
Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.


Wan neer en hoe be taal ik?
U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar
dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Be lo ning bij geen scha de
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels)
vervallen. Of u betaalt een toeslag.


Wan neer be gint en ein digt de dek king?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering elke dat stopzetten. Wij mogen de verzekering direct stoppen
als u de premie niet op tijd betaalde. Als u of een verzekerde fraude pleegt. Of u meldt een belangrijke verandering niet.

Extra informatie

Wij mogen de verzekering stoppen op de verlengingsdatum. Maar ook als wij een schade hebben betaald of afgewezen. We houden hierbij
rekening met een opzegtermijn van 2 maanden.


Hoe zeg ik mijn con tract op?
U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. 
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