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Motorverzekering



Motorplezier begint bij een goede verzekering

Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt – voor dagelijks 
gebruik of voor zomerse ritjes – u wilt uw motor gewoon goed verzekeren 
tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets aan de hand is, wilt u kunnen 
vertrouwen op een uitstekende hulpdienst die u verder helpt. Dan zit u goed 
met de Allianz Motorverzekering.

Allianz Motorverzekering

De Allianz Motorverzekering biedt u een goede dekking 
in Nederland en in alle landen die op de groene kaart 
staan vermeld, óók als u eens een leenmotor heeft omdat 
uw eigen motor gerepareerd wordt of in onderhoud 
is. Bovendien is een eventuele aanhanger of zijspan 
automatisch meeverzekerd.

Uw mogelijkheden

U heeft drie mogelijkheden om uw motor te verzekeren. 
Uiteraard kijkt u daarbij naar de leeftijd en staat van uw 
motor.
•	WA:	deze	wettelijk	verplichte	verzekering	vergoedt	

alleen schade aan anderen.
•	WA	+	Beperkt	Casco:	hiermee	is	uw	motor	óók	

verzekerd voor diefstal en voor schade door brand, 
storm, blikseminslag of een aanrijding met 

 loslopende dieren. 
•	 WA	+	Volledig	Casco:	deze	uiterst	complete	verzekering	

vergoedt ook schade door vandalisme, een botsing, 
omslaan, van de weg raken of andere oorzaken. U krijgt 
bovendien vervangend vervoer bij een gedekte schade 
en extra hulp bij pech in het buitenland. 

Dekkingsoverzicht 

In dit overzicht ziet u welke schade wordt vergoed als 
u	kiest	voor	WA,	WA	+	Beperkt	Casco	of	WA	+	Volledig	
Casco.

Dekking Allianz 
Motorverzekering WA WA+BC WA+VC

Schade aan derden 
toegebracht met de motor ✓ ✓ ✓
Schade door:   

•	brand	 	 ✓ ✓
•	hagel	 	 ✓ ✓
•	diefstal	 	 ✓ ✓
•	overstroming	 	 ✓ ✓
•	braak	 	 ✓ ✓
•	aanrijding	loslopend	dier		 	 ✓ ✓
•	storm	 	 ✓ ✓
•	blikseminslag  ✓	 ✓
•	botsing	 	 	 ✓
•	van	de	weg	raken	 	 	 ✓
•	vandalisme	 	 	 ✓
•	omslaan	 	 	 ✓
•	andere	oorzaken	 	 	 ✓

Accessoires meeverzekerd

Kiest u voor Beperkt of Volledig Casco, dan zijn 
accessoires tot een bepaald bedrag meeverzekerd.
•	 Accessoires	die	niet	tot	de	standaarduitrusting	behoren	

tot € 1.250,-
•	 Audio-apparatuur	die	door	braak	is	beschadigd	
 tot € 500,-
•	 Valhelm	en	motorkleding	tot	€	750,-



Uitgebreide hulpverlening

Welke dekking u ook kiest, u kunt altijd rekenen op de uitge-
breide hulpverlening van de Allianz Nederland Hulpdienst. 
Zowel in Nederland als in het buitenland. Als u door een 
ongeval of andere externe oorzaak niet meer verder kunt, 
zorgt Allianz ervoor dat u, uw opzittenden en uw motor naar 
ieder gewenst adres in Nederland worden vervoerd. 

Bonuskorting én bonusbescherming

Schadevrij rijden loont. Ieder jaar dat u geen schade claimt, 
wordt het kortingspercentage op uw premie hoger. Die korting 
kan oplopen tot 75%. En in de bovenste twee treden wordt 
uw bonuskorting beschermd. Een schade heeft dan geen 
gevolgen: uw korting blijft gewoon 75%. 

Prettig is bovendien dat uw bonuskorting niet aangetast wordt 
bij schade:
•	 door	verduistering	of	diefstal	van	de	motor
•	 door	brand,	natuurgeweld	of	een	loslopend	dier
•	 aan	een	voetganger	of	fietser	waarbij	u	aantoonbaar	 

geen verkeersovertreding heeft begaan

Aanvullende verzekeringen

Met de Allianz Motorverzekering heeft u een bijzonder 
uitgebreide dekking. U kunt uzelf, uw passagiers en uw motor 
nog beter beschermen met aanvullende verzekeringen.

Ongevallen opzittendenverzekering
Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij 
overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of de 
passagiers als gevolg van een ongeval. Dat gebeurt ook als het 
lastig vast te stellen is wie schuld heeft aan het ongeval.

Motorrechtsbijstandverzekering
Als u buiten uw schuld betrokken raakt bij een ongeval, dan 
moet u eventuele schade zelf verhalen op de tegenpartij. 
Dat kan een zeer moeizaam en langdurig proces zijn. Met de 
Motorrechtsbijstandverzekering krijgt u hulp van deskundige 
juristen en worden alle kosten vergoed. Deze verzekering biedt 
ook dekking in bepaalde strafzaken. 
U kunt deze verzekering uitbreiden met contractsrechtsbijstand. 
U krijgt dan ook hulp bij geschillen met een garagebedrijf over 
de aankoop van uw motor.

Interesse?

Wilt u profiteren van de voordelen van de Allianz Motor-
verzekering? Of heeft u nog vragen? Bel dan met de 
medewerkers van de Verzekering Service op nummer 
(010) 45 41 777. Zij helpen u graag verder. Op basis van uw 
aanvraag, ontvangt u een offerte. U kunt dan op uw gemak 
ons aanbod vergelijken met uw huidige polis. Besluit u op ons 
voorstel in te gaan, dan heeft u altijd nog 14 dagen bedenktijd. 
En uiteraard zorgen wij voor een vlekkeloze overgang van uw 
huidige polis. 

Voordelen van de Allianz 
Motorverzekering

• Aantrekkelijke premie
• Uitstekende polisvoorwaarden
• Bonuskorting tot 75% en bonusbescherming
• Gratis hulpverlening bij schade
• Complete accessoiredekking
• Gespreide premiebetaling mogelijk
• Vervangend vervoer binnen Nederland 
 na een ongeval*
• Hulpverlening bij pech in het buitenland*

* Van toepassing bij Volledig Casco dekking



Eén advies: 
hou je hoofd 
erbij en 
bescherm je 
hele lichaam.



Online regelen

Wilt u direct weten of de Allianz Motorverzekering u 
voordeel biedt? Op www.anvp.nl kunt u uw premie 
berekenen, een offerte aanvragen en uw verzekering 
regelen. Ook kunt u er een wijziging doorgeven en 
schade melden.

Allianz Nederland

Als u kiest voor de Motorverzekering, kiest u voor Allianz 
Nederland, één van de grootste verzekeraars ter wereld. 
Die omvang biedt u extra zekerheid en schaalvoordeel, 
maar doet niets af aan onze uitstekende service en 
schadeafhandeling. Integendeel, u kunt altijd rekenen op 
onze dienstverlening, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
En ook als u schade heeft, zorgen wij direct voor een 
adequate oplossing of uitkering.

Allianz Nederland is specialist in collectieve verzeke-
ringen. In onze dienstverlening willen wij u zo goed 
mogelijk bijstaan als u een beroep op uw verzekering 
moet doen. Dat doen we met de Verzekering Service 
voor al uw verzekeringsvragen en de Schadeservice 
voor een voortvarende schadeafhandeling. 

Service
Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact 

opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Allianz Nederland. 

Wij helpen u graag verder. In onze dienstverlening stellen wij uw 

belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent  

over onze service. 

Heeft u een klacht over onze producten of diensten, dan vragen 

wij u deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze reactie 

onvoldoende, dan kunt u terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl

Meer verzekeringen uit het Collectief Verzekeringsplan

Met de Allianz Motorverzekering profiteert u van gunstige premies en uitstekende voorwaarden. 
Die voordelen heeft u ook bij de andere verzekeringen uit het Collectief Verzekeringsplan. 

• Autoverzekering • Verkeersrechtsbijstandverzekering
• Woonhuisverzekering • Caravanverzekering
• Inboedelverzekering • Pleziervaartuigenverzekering 
• Glasverzekering • Kostbaarhedenverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren • Ongevallenverzekering
• Doorlopende Reisverzekering • Rechtsbijstandverzekering
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www.anvp.nl

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen 

Postbus 761

3000 AT Rotterdam

Tel (010) 454 17 77

Fax (010) 454 16 03

anvp@allianz.nl


