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Mobiele vrijheid
Mobiele vrijheid. Dat ervaar je op je motor. Nauwelijks last van files en altijd
snel je eindbestemming bereiken. Of heerlijk recreatief gaan toeren
natuurlijk. Want ook dat is de mobiele vrijheid die de motor je kan bieden.
Een gedegen verzekering is van belang om die mobiele vrijheid veilig te
stellen. Vandaar dat je kiest voor de Nationale Motorfiets Verzekering van
ENRA verzekeringen, dé specialist in tweewielerverzekeringen.

Vrijheid in keuze
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), beperkte casco- of volledige cascodekking voor je motor. De keuze is aan jou.
De WA-dekking dekt door jou veroorzaakte schade aan derden, tot
maximaal € 2.500.000,- en bij letsel maximaal € 5.600.000,- ongeacht het
aantal slachtoffers. Een aan je motor gekoppelde aanhanger of zijspan valt
ook onder de WA-dekking.
Met de beperkte cascodekking breid je de WA-dekking uit. Je verzekert
hiermee schade aan je motor door brand, kortsluiting, schade door
natuurgeweld (storm, overstroming, hagel, et cetera). Ook diefstal, braak
en (poging tot) joyriding is verzekerd. Daarnaast valt ook schade door een
botsing met vogels of loslopende dieren onder deze dekkingsvorm.
De volledige cascodekking bied je dezelfde zekerheden als de beperkte
cascodekking, maar dan (nog) uitgebreider. Bij deze dekkingsvorm ben je
ook verzekerd bij schade door een botsing, omslaan of een slip- of valpartij,
of wanneer je slachtoffer wordt van vernielzucht of ieder ander van
buitenkomend onheil.
De beide cascodekkingen kunnen uitsluitend worden afgesloten in
combinatie met de (verplichte) WA-dekking.
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Pluspunten

Schadevrije jaren, opgebouwd voor een motorfiets
of auto, worden volledig overgenomen op basis
van een originele no-claimverklaring. Ben je niet in
het bezit van een originele geldige no-claimverklaring, dan kan het kortingspercentage van
een elders lopende auto- of motorverzekering
worden overgenomen op basis van de premienota
voor het lopende verzekeringsjaar.

Eigen risico
Korte bonus-malusladder (maximale bonuskorting van 80%).
Hoge startkorting tot 50% (afhankelijk van je leeftijd en het
aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt).
Extra korting van 5% als je een erkend rijvaardigheidsbewijs
hebt.
Korting voor winterstop (van 1 december tot 1 maart) op de
WA- en volledige cascodekking).
Een vaste waarde (op basis van de aankoopnota) gedurende
het eerste jaar van verzekering voor gebruikte motoren die op
het moment van de schade niet ouder zijn dan 5 jaar.
Schade door een ongeval tot € 500,- aan helm, kleding en
schoeisel van elke opzittende is gratis meeverzekerd. Hogere
bedragen zijn tegen extra premie mogelijk; indien dit bedrag
wordt verhoogd dan is ook het diefstalrisico voor deze
goederen meeverzekerd.
Hulpverlening in binnen- en buitenland bij ongeval of pech is
inbegrepen.
Vergoeding van € 15,- per dag voor een periode van maximaal
30 dagen voor vervangend vervoer na diefstal is inbegrepen
bij de beperkte- en volledige cascodekking.

Bij de WA-dekking: geen eigen risico.
Bij de beperkte- en volledige cascodekking: € 125,per gebeurtenis.
Je kunt het standaard eigen risico van € 125,- tegen
een premiekorting verhogen tot € 250,- , € 350,- of
€ 450,- per gebeurtenis.

Extra 's
Voor geringe extra premiebedragen kan je de
Nationale Motorfiets Verzekering uitbreiden met
een:
Rechtsbijstandverzekering (professionele hulp bij
gerechtelijke meningsverschillen na schade).
Ongevallen-opzittendenverzekering. Uitkering per
opzittende € 5.000,- bij overlijden en € 10.000,- bij
blijvende algehele invaliditeit.

De verzekering is geldig in Europa, op de Azoren, de
Canarische Eilanden, Madeira en in de niet-Europese landen
aan de Middellandse Zee. De groene kaart ontvang je gratis.
Korting/toeslag afhankelijk van het vermogen van de motor.
Nieuwwaarderegeling voor nieuwe motoren gedurende het
eerste verzekeringsjaar, aansluitend een gunstige vaste
afschrijvingsregeling gedurende 3 jaar.
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Premieberekening
Voor een snelle premieberekening en het afsluiten van de Nationale Motorfiets
Verzekering ga je naar www.enra.nl (verzekeringen > motorverzekering).
De premie kan je naar keuze in één keer of in termijnen betalen.

Sloten
Bij de beperkte- en volledige cascodekking van de Nationale Motorfiets
Verzekering moet de motor voorzien zijn van een 4 sterren ART-goedgekeurd
motorslot (zie www.goedopslot.nl). Hiermee sluit je de motor, tezamen met het
standaardslot van de motor, af. Bij gebruik van een schijfremslot raden we je aan
tevens een ander ART-goedgekeurd motorslot te gebruiken.

Alarmsysteem
Een SCM-goedgekeurde alarminstallatie is voor iedere motor aan te bevelen en
voor de verzekering bij de beperkte- en volledige cascodekking verplicht bij
motoren vanaf een cataloguswaarde van € 20.000,-. Indien de motor niet wordt
bereden dan dient, naast het afsluiten met het ART-goedgekeurde motorslot, het
alarm te zijn ingeschakeld. Is de dagwaarde van de motor echter lager dan
€15.000,- dan vervalt deze verplichting. Dit is ook het geval indien de motor affabriek is voorzien van een startonderbreker.

DE NATIONALE MOTORFIETS VERZEKERING wordt verzorgd door:

ENRA
verzekeringen bv
Dé specialist in motorfietsverzekeringen!
KERNGEGEVENS VAN ENRA VERZEKERINGEN BV

-gespecialiseerd in verzekeringen voor onder andere fietsen, bromfietsen, motoren en
camera's, af te sluiten bij de verkooppunten van die producten
-gevestigd Zesstedenweg 211-213, 1613 JE Grootebroek
-postadres Postbus 210, 1610 AE Grootebroek
-telefoon 0228-520000, fax 0228-520011, website www.enra.nl , e-mail info@enra.nl
-WFD vergunningnummer 12008213, inschrijving KvK te Hoorn nr. 36009508
-gevolmachtigd agent van Bovemij Verzekeringen N.V. te Nijmegen
- aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248
website www.kifid.nl , e-mail info@kifid.nl
-zie de polisvoorwaarden voor de details van de verzekering
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