KNMV Motocross verzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze motorverzekering?



Wat is een motorverzekering?



Hulpverlening na een ongeval

Deze verzekering vergoedt schade aan uw motor.

Hulpverlening valt niet onder de dekking.



Aansprakelijkheid (WA)



Diefstal of total loss

Deze verzekering biedt geen dekking voor de Wettelijke
aansprakelijkheid. De motoren hebben geen kenteken
en mogen niet op de openbare weg rijden.

Bij diefstal van een nieuwe motor ontvangt u de
nieuwwaarde en bij een tweedehands motor de
aanschafwaarde. Schade (inclusief total loss) aan de
motor tijdens een wedstrijd valt niet onder dekking.
Diefstal of schade tijdens transport is waar deze
verzekering dekking voor biedt.

Extra informatie
De maximaal verzekerde waarde bedraagt € 15.000.



Schade door brand of natuur



Schade aan eigen motor



Wanneer keren wij niet uit?



Beloning bij geen schade



Afsluiten, wijzigen en stoppen

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand,
hagel, bliksem of een overstroming. De schade moet
wel tijdens transport of bij u thuis danwel op het circuit
zijn voorgevallen.

Schade tijdens transport maar ook tijdens stalling thuis
en op het circuit is schade aan de motor verzekerd.

Als de schade is ontstaan door opzet, fraude of tijdens
de wedstrijd zal er geen uitkering gedaan worden.

De premie voor wordt bepaald aan de hand van de
cataloguswaarde van de crossmotor. Er wordt geen
Bonus-Malus korting opgebouwd.



Inbraak



Pechhulp



Eigen risico



Extra: speciaal kenmerk

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Extra informatie
Denkt u er wel aan dat tijdens transport de juiste
beveilingsmaatregelen zijn genomen.

Pechhulp is niet mee te verzekeren.

Bij schade is er geen eigen risico.

Dit is de plek om een uniek kenmerk van deze
verzekering te noemen.

De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Mocht er iets in uw situatie veranderen, meld dat
dan aan ons. De verzekering kunt u dagelijks
opzeggen, maar houdt u wel rekening met de
opzegtermijn van een maand.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://archive.aon.nl/knmvverzekeringen/pdf/2016/Voorwaarden_KNMV-MX-polis.pdf)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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