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Helm op en gaan!

Heeft u een speciale motor?

Verzeker uw motor
op maat met de
Motorverzekering

Alleen een motor geeft u dat bijzondere gevoel van
vrijheid, avontuur en energie. Dat gevoel wilt u vasthouden. De Motorverzekering van de Europeesche sluit
daar uitstekend op aan. Want ook daarmee heeft u
alle vrijheid. Omdat u zelf kunt kiezen wat u wel en niet

Een speciale motor kunt u gewoon verzekeren
bij de Europeesche. Dus ook uw sport- of
offroadmotor. Bij een sportmotor met meer
vermogen dan 75 kW/100 pk vragen wij wel
minimaal één jaar rijervaring. En voor een
offroadmotor kunt u alleen de basisdekking
All Risk afsluiten. Heeft u een motor van 25
jaar of ouder? Dan hebben wij een aparte
Klassieke Motorverzekering voor u.

verzekert. U hoeft dus geen cent te betalen voor
zaken die u niet nodig heeft. Die vrijheid typeert
de Europeesche.

Is er een betere manier om van
A naar B te komen? Ik dacht het niet.
Met mijn volle aandacht bij het rijden
laat ik alle beslommeringen los.
Ik heb mijn motor goed verzekerd,
zodat ik altijd mooie ritten kan
blijven maken!

Europeesche Verzekeringen: al negentig jaar specialist in

Kies de basisdekking die bij u past

vrijetijdsverzekeringen.
1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Daarom kiest u onze Motorverzekering

Met deze basisdekking verzekert u alleen de schade die u

-	Keuze uit drie basisdekkingen en acht uitbreidingen

per ongeluk aanbrengt aan anderen. Of aan de spullen van

- Gratis hulpverlening in Nederland en Europa

anderen. De schade aan uw eigen motor is niet verzekerd.

- Ook voor speciale motoren
- Speciale seizoenskortingen in zomer en winter
- Extra service bij schade aan uw motor
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Eigen risico: geen

Kies de uitbreidingen op uw basisdekking

2. Beperkt Casco

Je beleeft de
omgeving intens.

Met deze basisdekking verzekert u ook de schade aan uw
eigen motor. Uw motor is onder meer verzekerd tegen

1. No-claimbescherming

schade door brand, diefstal, hagel, storm en transport.

Met deze uitbreiding behoudt u de no-claimkorting als u
één schadeclaim per jaar indient.

Eric Janssen,

Eigen risico: € 150,-. Bij diefstal in Amsterdam, Den Haag,

Business Analist

Rotterdam, Utrecht en Limburg is het eigen risico € 450,-.

2. Schadeverzekering opzittenden

Dit wordt verlaagd naar € 150,- als u een goedgekeurd

Voor als u uzelf en uw passagiers wilt verzekeren tegen

diefstalsysteem heeft.

schade door een verkeersongeval.

kop uit een rijdende auto steekt. Zorgen verdwijnen, je

3. All Risk

3. Ongevallen opzittenden

beleeft de omgeving intens. Ik heb een Honda Shadow

Met deze basisdekking verzekert u de schade aan uw eigen

Met deze uitbreiding bent u ook verzekerd als een verkeers-

VT1100 C3 Aero. Een klassiek model met veel chroom

motor zo volledig mogelijk. Uw motor is nu ook verzekerd

ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden van uzelf

en een diep geluid. Ik ben een toerrijder, geen racer,

tegen schade door botsen, slippen, te water raken en

of uw passagiers.

en geniet van het sociale aspect. In mijn straat wonen

vandalisme.

Alleen een motorrijder begrijpt waarom een hond zijn

4. Woonplaatsservice

veel motorrijders en ik ga wel eens met hen op stap.
Motorrijders sluiten vaak bij elkaar aan of stoppen om

Eigen risico: € 150,- (of € 200,- als u jonger bent dan 24 jaar).

Voor als u ook in uw eigen woonplaats verzekerd wilt zijn

een praatje te houden.

Bij diefstal in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en

van gratis pechhulp.

Limburg is het eigen risico € 450,-. Dit wordt verlaagd naar
Schadepreventie betekent voor mij: niet op banden

€ 150,- als u een goedgekeurd diefstalsysteem heeft.

bezuinigen, de motor niet parkeren waar voorwerpen er
tegenaan kunnen vallen, bandenspanning en

5. Drie jaar nieuwwaarde
Met deze uitbreiding geldt de nieuwwaarderegeling drie
jaar in plaats van één. Bij schade of diefstal berekenen wij

vloeistofniveaus controleren. En ervoor te zorgen dat ik

Gratis hulpverlening bij elke basisdekking!

gezien word. Zoek oogcontact met medeweggebruikers,

Heeft u hulp nodig tijdens een van uw motorritten?

waarde van uw motor. Dat is het bedrag dat u zou moeten

blijf uit de dode hoek van auto’s. En diefstalpreventie?

Of het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde garage of

betalen voor een nieuwe motor.

Parkeer op een verlichte plaats, maak je motor

dokter? Dan kunt u de Europeesche Hulplijn dag en nacht

bijvoorbeeld vast aan een grondanker. Plaats een

bellen. Onze medewerkers helpen u snel en goed. Met

6. Rechtsbijstand

alarm- of antidiefstalsysteem, houd kleding en helm bij

de Motorverzekering bent u standaard verzekerd van

Hiermee heeft u recht op juridische hulp voor alle zaken die

je of berg die op in een beveiligde motorkoffer. Kortom,

deskundige hulp in Nederland (buiten uw eigen woon-

met het bezit en gebruik van uw motor te maken hebben.

gebruik je gezonde verstand.

plaats) en Europa.

Wij vergoeden bijvoorbeeld de kosten voor een juridisch

uw vergoeding de eerste drie jaar op basis van de nieuw-

adviseur.
Daarom belt u de Europeesche Hulplijn
- Voor hulp bij pech, ongevallen, ziekte en calamiteiten

7. Helm en kleding

- Voor professionele ondersteuning via de alarmcentrale

Voor als u de helm en de kostbare motorkleding van uzelf

- Voor hulp in uw eigen taal

en uw passagiers wilt verzekeren.
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8. Aankoopgarantie
Deze uitbreiding is speciaal voor tweedehands motoren.

Meer service, meer vrijheid

AIs uw tweedehands motor binnen drie jaar na aankoop

De Europeesche werkt samen met professionele

gestolen wordt of total loss is verklaard, dan krijgt u met

schadeherstelbedrijven. Schade aan uw motor

deze uitbreiding het volledige aankoopbedrag terug.

kunnen wij dus snel en vakkundig laten verhelpen.
Bovendien profiteert u van vele voordelen. U ontvangt

Ga na welke kortingen u krijgt

twee jaar extra garantie op reparaties, wij regelen de
betaling en u heeft recht op vervangend vervoer tijdens
de reparatieperiode. Hoe meer service, hoe meer

Korting Motor Bonusplan

vrijheid.

Voor hulp bij pech, ongevallen,
ziekte en calamiteiten.

Speciaal voor beginnende motorrijders hebben wij het
Motor Bonusplan samengesteld. Hiermee kunt u de

Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
via de Europeesche Hulplijn.
+ 31 20 65 15 777

Voor professionele ondersteuning

schadevrije jaren van uw auto gebruiken voor uw

Bepaal uw premie

Motorverzekering. Zo komt u in aanmerking voor een

De Motorverzekering van de Europeesche biedt u maat-

premiekorting tot wel 75 procent. Het maakt niet uit

werk tegen een scherpe premie. Wat u per maand aan

waar uw auto is verzekerd.

premie betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Denk hierbij aan uw leeftijd, uw woonplaats, het aantal

Zomertijdkorting

kilometers dat u rijdt, het vermogen van uw motor en het

Als u alleen ’s zomers op uw motor rijdt, kunt u kiezen voor

aantal schadevrije jaren. Ook de hoogte van het eigen

onze Zomertijdkorting. Dat scheelt u jaarlijks 25 procent

risico speelt een rol. Zo kunt u kiezen voor een extra hoog

premie. Uw motor blijft in de winterstalling het hele jaar door

eigen risico. Dat levert u een fikse korting op uw premie op!

via de alarmcentrale.
Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal.
Voor een snel advies bij eenvoudige
medische klachten.
Voor de beste artsen in de buurt.

verzekerd tegen brand en diefstal. En als de klok een uur
vooruit gaat, kunt u weer goed beschermd de weg op!
Winterstopkorting

Bereken uw premie, inclusief alle kortingen, op
www.europeesche.nl. Of informeer ernaar bij
uw verzekeringsadviseur.
met uw verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl.

Wilt u liever een groter deel van het jaar met uw motor
de weg op? Dan is onze Winterstopkorting ideaal voor u.

Als specialist in vrijetijdsverzekeringen hebben we

Deze korting ontvangt u, als u uw motor in de maanden

Meer weten

december, januari en februari niet gebruikt.

Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de

ook eens naar onze andere verzekeringen. Bijvoorbeeld

De Winterstopkorting scheelt u jaarlijks 15 procent premie.

mogelijkheden bij de Europeesche? Neem dan contact op

voor uw boot, oldtimer of vakanties.

ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. Informeer
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Europeesche Verzekeringen heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Dit betekent dat uw belang voorop staat in onze dienstverlening. Meer informatie
vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl.
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