Productwijzer

Bromfietsverzekering
In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de bromfietsverzekering.
U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden
anders zijn. U kunt ook uitleg vragen aan ons kantoor !
Wat is verzekerd op de bromfietsverzekering
Voor brommer rijden is een WA-verzekering verplicht. Een WA-verzekering dekt de schade die u met de brommer
toebrengt aan anderen. Maar wilt u wat meer zekerheid dan kunt u zich ook verzekeren tegen diefstal of schade
aan uw brommer.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten waarmee ons kantoor samenwerkt?
Wanneer u een schade bij ons kantoor meldt, zal ons kantoor u zo snel mogelijk informeren of uw schade onder de
dekking van uw verzekering valt.
Wanneer dit het geval is, zal de verzekeraar zo snel mogelijk overgaan tot de daadwerkelijke schaderegeling.

WA-verzekering
De meest eenvoudige verzekering
en wettelijk verplicht voor iedere
eigenaar van een brommer.
De WA-verzekering dekt de
aansprakelijkheid van de eigenaar,
de bestuurder en/of de passagiers
voor door een met name genoemd
motorrijtuig veroorzaakte schade.

Wat is verzekerd op de
WA verzekering

De dekking voor wettelijke
aansprakelijkheid is tenminste €
1.000.000,00 per gebeurtenis.
WA-polissen bieden vaak een
dekking van € 2.500.000,00.
Schade aan het motorrijtuig zelf of
aan de bestuurder toegebracht is
niet verzekerd.

WA en Beperkt Casco
U loopt ook het risico dat u schade
krijgt aan uw eigen brommer.
Wilt u meer zekerheid dan kunt u
naast de WA-dekking ook een
Beperkt Cascoverzekering afsluiten.
U betaalt dan iets meer, maar in ruil
voor die licht hogere premie bent u
meteen voor een belangrijk stuk
verzekerd tegen schade aan uw
eigen brommer.

Wat is verzekerd op de
Beperkt Cascoverzekering

diefstal van de brommer
storm & hagelschade
brand & blikseminslag
ontploffing
joyriding
overstekend wild & loslopende
dieren

WA en Volledig Casco
Wilt u meer zekerheid dan kunt u
naast u de WA-dekking ook een
Volledig Cascoverzekering (All Risk)
afsluiten.
Wanneer u optimale zekerheid wilt,
is dit de beste keuze. Vraag gerust
ons advies!

Wat is verzekerd op de
Volledig Cascoverzekering
(All Risk)
de dekking op de Beperkt Casco
+
botsing
slippen
omslaan
of enig ander van buiten
komend onheil

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van een
bromfietsverzekering zijn van groot
belang omdat daarin is vastgelegd
welke bepalingen gelden per
verzekeringsproduct en verzekeraar.
Raadpleeg deze voorwaarden altijd
goed voordat u de verzekering gaat
afsluiten.

Koeriers – Bezorgbrommers

Hiervoor gelden andere
verzekeringen!

Aanvullende verzekeringen
Denk bij het afsluiten van uw
bromfietsverzekering ook na over
de vraag of het nodig is om
aanvullende verzekeringen af te
sluiten.

De juiste verzekering
Per situatie beoordelen wij samen
met u wat voor u de beste oplossing
is!

schadeverzekering opzittenden
rechtsbijstandverzekering

Eigen risico
Voor de WA-dekking geldt geen
eigen risico.
Voor schade aan of verlies van uw
brommer (bromfiets of snorfiets)
geldt vaak een eigen risico van 10%
van het schadebedrag met een
minimum van € 150.00 per
gebeurtenis.

Beveiliging
Voor de WA+volledig casco
verzekering geldt: diefstal en
joyriding, of een poging daartoe, is
alleen verzekerd wanneer de
brommer of fiets met hulpmotor
buiten een afgesloten ruimte met
een ART goedgekeurd slot (bij
brommer minimaal categorie 3, en
bij een fiets met hulpmotor
minimaal categorie 2) is afgesloten.
Informatie over ART-goedgekeurde
sloten kunt u vinden op
www.stichtingart.nl.
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