
Vraag ons alle sterren van de hemel!

Motorverzekering
Wat is wel en niet gedekt door onze motorverzekering?

Aansprakelijkheid (WA)
Je bent verzekerd voor schade die je met je motor 
veroorzaakt aan andere personen of andermans auto, 
motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal en total loss van je motor vallen onder de 
aanvullende Beperkt Casco of  Volledige Casco dekking. Bij 
een nieuwe motor krijg je de nieuwwaarde. Bij een 
tweedehands motor de aanschafwaarde of dagwaarde.

Accessoires zoals een brandblusser, pechkoffer, kinderzitje 
of lampensetje zijn automatisch meeverzekerd.

Pechhulp is niet mee te verzekeren.

Je verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis
staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. 
Je kan altijd opzeggen als je je voertuig verkoopt. 

Wat is een motorverzekering?

Extra: Diefstal of total loss

Accessoires

Pechhulp

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Extra: Hulpverlening na een ongeval

Extra: Schade door brand of natuur

Extra: Schade aan je motor

Wanneer keren wij niet uit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. 
Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. 
Deck bepaalt de best passende dekking (WA, Casco motor of 
Exrta motor) voor je voertuig op basis van miljoenen keuzes.
Ieder jaar voeren we samen met jou De Deck-Check uit.

Schade aan je motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, 
overstroming of een aanrijding met een dier vallen onder 
de aanvullende Beperkt Casco of Volledige Casco dekking.

Alle schade aan je eigen motor is alleen verzekerd onder 
de aanvullende Volledige Casco dekking. Ook als de 
schade je eigen schuld is.

Wij keren niet uit als de schade aan je motor door jou of een 
andere persoon opzettelijk of onder invloed van alcohol of 
drugs is veroorzaakt. Schade aan je motor die ontstaat tijdens 
verhuur van je motor of bij vervoer van je motor tegen betaling
is ook niet verzekerd.

We vergoeden na een ongeval onder andere transport van 
je motor, vervangend vervoer, vervoer naar je huis bij een 
ongeluk of ziekte en noodreparaties.

https://www.deck.nl/polisvoorwaarden

