
DE EERSTE 
10 DAGEN GRATIS 
VERZEKERD 
VIA JOUW DEALER!

Korting op jouw eigen risico bij 
schadeherstel door de Suzuki-dealer

Uitgebreide dekking voor helm, 
motorkleding en bagage*

Tot 36 maanden aanschafwaarde- of 
nieuwwaardedekking*

Jouw allriskdekking per dag aan- en 
uitzetten met de Flex Casco-app

* Afhankelijk van gekozen dekking



WA-dekking
Elke weggebruiker met een gemotoriseerd 
voertuig dient verzekerd te zijn voor de Wettelijke 
Aansprakelijkheid. Hiermee verzeker je alle schade 
die je onbedoeld aanbrengt aan anderen of aan hun 
spullen. Schade aan jezelf of jouw motor zijn niet 
meeverzekerd.

Beperkt Cascodekking
Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid verzeker 
je met een Beperkt Cascodekking ook bepaalde 
schades aan jouw eigen motor. Denk hierbij aan 
schades met betrekking tot brand, diefstal, storm 
en/of transport. Deze dekking wordt ook wel WA+ 
genoemd en wordt vaak gekozen wanneer de motor 
ouder dan 5 jaar maar jonger dan 10 jaar is.

Volledig Cascodekking
Met een Volledig Cascodekking verzeker je naast 
je aansprakelijkheid jouw motor zo compleet 
mogelijk. Ook schades als gevolg van botsen, 
slippen, te water raken en/of vandalisme worden 
hierbij gedekt. Hierbij maakt het niet uit of je de 
schade zelf hebt veroorzaakt, zolang er geen opzet 
in het spel was. Deze dekking wordt ook wel Allrisk 
genoemd en wordt vaak gekozen wanneer de
motor tussen de 0 en 5 jaar oud is.

Flex Cascodekking
Wil je niet te veel betalen voor de Volledig Casco-
dekking, maar wel dat extra stukje zekerheid hebben 
als je gaat rijden? Dan is de Flex Cascodekking iets 
voor jou. Met deze � exibele verzekeringssoort is je 
motor altijd Beperkt Casco verzekerd, maar kun je 
wanneer jij wilt de allrisk-dekking voor eigen schade 
aan de motor aan- of uitzetten met een handige app.

ZORGELOOS
MOTORRIJDEN
Een motorrijder kent als geen ander het onbezorgde 

gevoel van een heerlijke zondagse motorrit. Een 

gevoel dat je het liefst zo lang mogelijk vasthoudt. 

Maar stel dat je onverwacht een stuurfout maakt en 

een ongeluk veroorzaakt met jouw motor. De andere 

partij heeft schade waarvoor jij aansprakelijk bent. 

Met een motorrverzekering ben jij verzekerd voor de 

� nanciële gevolgen van deze schade. Dit wordt ook 

wel de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) genoemd. 

Zonder een WA-verzekering ben je strafbaar, ook als 

jouw motor alleen in de schuur staat.

Naast de WA-verzekering zijn er vele aanvullende 

dekkingen denkbaar. Als we naar de basis kijken 

kun je naast de schade aan derden ook de schade 

aan jezelf of jouw motor verzekeren met een 

Beperkt, Flex of Volledig Cascodekking. Ook zijn er 

verschillende uitbreidingen mogelijk die aansluiten 

op jouw persoonlijke wensen.

DE BASISDEKKING



* Laat je bij schade jouw motor bij de Suzuki-dealer herstellen? Dan ontvang je € 75 korting op jouw eigen risico!

BELANGRIJKSTE 
DEKKINGEN

Wettelijke aansprakelijkheid
Materiële schade tot € 2.500.000,-
Letselschade tot € 6.100.000,-

Helm, motorkleding en baggage
Tot € 2.500,- o.b.v. dagwaarde.

Eigen risico* € 0 € 150 € 150

WA
Beperkt
Casco

Flex
Casco

Volledig
Casco

€ 150

Aanschafwaarderegeling
Tot 3 jaar na aanschaf van jouw motor bij een dealer, 
ontvang je bij diefstal of total loss de aanschafwaarde
tot max. € 25.000,- terug. Vanaf het vierde jaar ontvang 
je de dagwaarde. Bij Volledig Casco geldt in het vierde jaar 
nog een afschrijving van 4% per maand tot dagwaarde.

Schade aan accessoires
Tot € 500,- o.b.v. dagwaarde. 
Inclusief telecommunicatie.

Aanrijdingsschade
Schade aan jouw motor door een aanrijding, slippen 
of botsen (ook bij schuld) of door vandalisme.

Nieuwwaarderegeling
Het eerste jaar na aanschaf van jouw motor bij een dealer, 
ontvang je bij diefstal of total loss de nieuwwaarde terug.

Diefstal
Afhankelijk van jouw motor of woonplaats 
kunnen er aanvullende beveiligingseisen 
op jouw polis gelden.

Schade door brand, storm, natuurgeweld,
hagel of botsing met dieren

Hulpverlening bij ongeval
In Nederland en Europa, door een onvoorziene, 
plotselinge en onverwachte schadegebeurtenis 
waarvan de oorzaak buiten de motor ligt.

AAN

UIT



Schadeverzekering opzittenden
Een verkeersongeval kan niet alleen schade
aanbrengen aan jouw motor, maar ook aan jezelf of
een bijrijder (in zijspan). Met deze aanvullende dekking
verzeker je de personen op de motor voor de gevolgen 
van het ongeluk. Denk hierbij aan de medische
behandeling, misgelopen salaris en aanpassingskosten 
aan de woning of auto bij invaliditeit. Ook schade aan 
kleding of bagage is hieronder meeverzekerd (accessoires 
aan de motor vallen hier niet onder).

Pechhulp
Met de aanvullende dekking voor pechhulp kun je
rekenen op een snelle en professionele hulpdienst die 
24/7 bereikbaar is bij pech. Je kunt kiezen uit dekking in
Nederland of in heel Europa. In beide gevallen is
woonplaatsservice inbegrepen! Kan jouw motor niet direct
gerepareerd worden? Binnen Nederland heb je bij pech
recht op 2 dagen vervangend vervoer. Bij pech in jouw 
eigen woonplaats is dat 1 werkdag. 

Ben je in Europa en kan jouw motor niet binnen 48 
uur gerepareerd worden? Dan dekt deze aanvullende 
verzekering repatriëring van jouw motor en bagage naar 
Nederland en wordt tevens het gebruik van vervangend 
vervoer vergoed tot 21 dagen.

Verkeersrechtsbijstand
Met deze aanvullende dekking verzeker je je van
professionele juridische ondersteuning bij verkeers-
con� icten. Denk bijvoorbeeld aan het terugvragen van 
schades aan derden, geschillen bij de koop of reparatie 
van de motor, geschillen over inname van het rij- of 
kentekenbewijs en bij geschillen in het buitenland.

Accessoires
Je hebt de mogelijkheid om de standaarddekking voor
accessoires, inclusief telecommunicatie, aan jouw motor 
uit te breiden naar € 2.500,- of € 5.000,-. Bij schade 
wordt de dagwaarde van jouw accessoires vergoed.

AANVULLENDE 
DEKKINGS-
MOGELIJKHEDEN

Hoe is jouw premie opgebouwd?
De verzekeraar kijkt bij het bepalen van de premie naar
jouw leeftijd, jouw woonplaats, het aantal schadevrije 
jaren dat je hebt opgebouwd, het aantal kilometers dat 
je jaarlijks rijdt en de kenmerken van jouw motor.

Bonus-malus regeling
De premie is mede afhankelijk van het aantal 
schadevrije jaren van de verzekernemer. Dit heet ook 
wel een bonus-malus regeling: je betaalt minder premie 
naarmate je meer schadevrije jaren hebt (bonus), je 
betaalt meer premie wanneer er bepaalde schade heeft 
plaatsgevonden (malus).

Diefstalpreventie
Samen met jou houden we onze schadelast beheersbaar
en daarmee de premies laag. We verwachten dan ook dat
je een aantal maatregelen treft in verband met diefstal-
preventie. Zo vragen we je jouw motor te allen tijde met
zowel een standaard slot als een goedgekeurd ART-4
slot vast te zetten. Afhankelijk van jouw motor kunnen er
aanvullende preventie- en stallingseisen gelden.

FINANCIËLE ZAKEN



KORTINGEN
10 dagen gratis verzekerd
Koop je jouw motor bij een Suzuki-dealer? 
Vanaf de tenaamstelling van jouw motor ontvang 
je de eerste 10 dagen de premie van ons!

Korting bij schadeherstel door jouw dealer
Laat je bij schade jouw motor bij de Suzuki-
dealer herstellen? Dan ontvang je € 75 korting 
op jouw eigen risico!

Winterstopkorting
Veel recreatieve motorrijders gebruiken de motor 
alleen tijdens de zomermaanden. Daarom bieden 
wij een aantrekkelijke korting aan wanneer jij 
jouw motor in de winter niet gebruikt. Kies voor 
een winterstopkorting wanneer jouw motor van 
15 december tot 1 maart in de schuur staat. 
In deze periode is jouw motor wel gedekt tegen 
schade door brand, diefstal, storm, overstroming 
of opzettelijke beschadiging door anderen. Maar 
schades door deelname aan het verkeer worden 
niet vergoed.

Kilometerkorting
Rijd je minder dan 5.000 km per jaar? Dan krijg 
je een korting op jouw premie. Het risico dat je 
schade oploopt is immers ook minder groot.

Tip: rijd je niet dagelijks, maar wil je wel graag 
allrisk verzekerd zijn? Kies dan voor de Flex Casco!

Meerwielenplan 
De opgebouwde korting voor schadevrij rijden van 
jouw auto of andere motor kan je tot maar liefst 
80% meenemen naar je Suzuki motorpolis. Ook als 
deze niet bij ons verzekerd is.

Beveiligingskorting
Wanneer je jouw motor extra beveiligt met een CCV
goedgekeurd Track & Tracesysteem, dan ontvang je 
een mooie korting op de diefstalpremie. Ook
vervalt jouw verplichte eigen risico bij diefstal!



In welke landen is de verzekering geldig?
Jouw motorverzekering is geldig in alle landen die op
de groene kaart vermeld staan. De groene kaart is een
internationaal verzekeringsbewijs waar jouw belangrijkste
gegevens op staan. Deze gegevens heb je nodig wanneer
je in een ongeluk terecht komt. Vaak is een (digitale) 
kopie van de kaart al voldoende. Maar in sommige landen 
dien je de originele groene kaart bij je te hebben. En 
soms moet je voor jouw aanhanger of zijspan een aparte 
groene kaart bij je hebben. Controleer voor je vertrekt 
welke regels gelden in de landen waar je doorheen rijdt.

Is zakelijk gebruik ook verzekerd?
Wanneer je de motor zakelijk wilt gebruiken dan gelden
hier andere voorwaarden voor. Onder zakelijk gebruik
valt bijvoorbeeld het geven van rijles, het uitvoeren van
koerierswerk, voor personenvervoer tegen betaling of
verhuur of lease van de motor. Vraag naar de
mogelijkheden.

Allrisk verzekerd, wanneer jij dat wilt

Betaal alleen als je écht motorrijdt

Eenvoudig aan- en uitzetten 
met de handige app

Groene kaart en alarmnummers 
altijd bij de hand

VEELGESTELDE
VRAGEN

FLEX CASCO 
VERZEKERING

DIRECT REGELEN? BEL 0578-200198

Kan ik mijn bijzondere motor ook 
verzekeren bij Suzuki Motorverzekeringen?

Sportmotor of offroadmotor - een sportmotor, 
offroadmotor of een Enduro motor kun je bij ons 
verzekeren. Er kan bij jouw aanvraag wel om 
meer rijervaring worden gevraagd en de premie 
kan hoger zijn omdat de motor meer inhoud of 
vermogen heeft. Er gelden geen andere
voorwaarden. 

Klassieke motor of oldtimer - Wanneer 
jouw motor ouder is dan 20 jaar kun je een 
oldtimerverzekering met een aantrekkelijke premie 
afsluiten. Hiervoor gelden andere voorwaarden: 
jouw oldtimer mag bijvoorbeeld alleen voor 
recreatieve doeleinden gebruikt worden en het 
aantal kilometers dat je rijdt is maximaal 7.500 
per jaar. Vraag naar de mogelijkheden.

AANAAN

UIT

V-STROM 1050XT

MT-LH-37

INTRUDER C800B

MT-GB-59



FINANCIËLE ZAKEN

WWW.SUZUKIMOTORVERZEKERINGEN.NL

BEREKEN JOUW PREMIE
EENVOUDIG EN SNEL OP



CONTACTGEGEVENS
Tel. 0578-200198
suzuki@motorpolis.direct

WWW.SUZUKIMOTORVERZEKERINGEN.NL
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Het beheer en de administratie van Suzuki 
Motorverzekeringen wordt uitgevoerd door:

Veldhuis Advies
Sportlaan 4a, Heerde 
Postbus 1, 8180 AA Heerde
Tel. 0578 - 200 198


