Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe motorverzekering bij Meeùs
U heeft van ons een voorstel gekregen voor een nieuwe verzekering.
De kenmerken van uw nieuwe verzekering vindt u in de tweede kolom.
In één van de andere kolommen staan de kenmerken van uw oude verzekering.

Op uw oude polisblad staat het voorwaardennummer, zodat u kunt zien welke verzekering u had.

Overzicht belangrijkste dekkingen

Uw nieuwe verzekering
Meeùs Motorverzekering

Uw oude verzekering staat in 1 van de onderstaande kolommen. Kijk op uw oude polisblad voor het
voorwaardennummer.
Reaal Verkeerspakket
AXA Motor verzekering Particulier

Reaal Goed Geregeld Pakket
RGGP Motor
03117 16 01

VP0609

Voorwaarden nummer

OV MOT

Opzegtermijn

Direct opzegbaar

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met
een termijn van 1 maand

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
een termijn van 1 maand
termijn van 1 maand

BM ladder
Wat is de Maximale korting?

75%

75%

80%

77,5%

Nieuwwaarderegeling
maximale cataloguswaarde

€ 25.000,-

geen max (in de praktijk
accepteert Reaal tot € 20.000)

€ 75.000 (in de praktijk
accepteert Reaal tot € 20.000)

€ 17.500,-

15 maanden
36

12 maanden
36

12 maanden
36

12 maanden
36

€ 500
€ 450 als het niet
standaarduitrusting betreft
en € 250 voor losse

10% van de cataloguswaarde
10% van de cataloguswaarde

€ 1.000,ingesloten

€ 1.500,max € 500,-

uitgesloten

uitgesloten

uitgesloten

€ 750, per gebeurtenis

max € 500,- p.p.

uitgesloten

max € 500,- p.p.

€ 90,n.v.t.

€ 100
n.v.t.

€ 150
n.v.t.

€ 90
n.v.t.

€ 45,nvt

€ 50,nvt

€ 75,nvt

€ 45,€500 in grote steden buiten stalling

€ 15,- p.d. Max. 30 dagen

€ 25,- p.d. max 30 dagen,

€ 12,- p.d. Max. 30 dagen

€ 12,50 p.d. Max. 30 dagen

optioneel

optioneel

optioneel
als de motor < 6 jaar en de
storing niet binnen 1 uur is
verholpen
als de motor < 6 jaar en de
storing niet binnen 1 uur is
verholpen

optioneel

- De BM ladder is aangepast naar
de terugvalregels van
Bedrijfsregeling 11
- Alcholuitsluiting ook op de WA
dekking
- 1 hotelovernachting bij schade in
het buitenland
03117 16 01

- 1 hotelovernachting bij schade
in het buitenland met een max
van € 30,0 p.p.

volledige nieuwwaarde t/m
aantal maanden afschrijving (incl
nieuwwaardetermijn)

MS02A

Aanschafwaarderegeling (2e hands motor)
Accessoires
gratis meeverzekerd tot
audioapparatuur

zend-, ontvangapparatuur
schade aan Kleding en helm
Eigen risico's
-standaard eigen risico
-aangesloten herstelbedrijven
Extra eigen risico
Jongeren < 24 jaar
extra eigen risico diefstal
Tegemoetkoming huurkosten totaal diefstal
Pechhulp
standaard meeverzekerd of optioneel?
(beperkte) standaard pechhulp op de volledige
cascodekking Nederland
(beperkte) standaard pechhulp op de volledige
cascodekking Buitenland

Bijzonderheden

Voorwaarden nummer

VP0609

MS02A

