
 

Wat verzekert u?
Met de REAAL Motorverzekering bent u verzekerd tegen schade die u met uw motor 
aan een ander toebrengt. Ook de schade aan uw motor meeverzekeren? Kies dan 
voor Beperkt casco, Volledig casco of het unieke Casco 2500. 

Waarom de motorverzekering van REAAL?
• Keuze uit 4 dekkingen
• Profiteer van dubbele bonusbescherming
• Extra korting voor 27+ers
• Tot 75% no-claimkorting   

Keuze uit verschillende dekkingen

• WA
Met de WA-dekking (WA =Wettelijke Aansprakelijkheid) bent u verzekerd tegen 
schade die u met uw motor aan een ander toebrengt.

• WA + beperkt casco
Met deze dekking bent u ook verzekerd voor schade aan uw eigen motor. 
Bijvoorbeeld brand-, storm- en diefstalschade.

• WA + volledig casco (=allrisk)
Met deze dekking bent u ook verzekerd voor zelf veroorzaakte schade aan uw 
motor én vandalisme.

• Casco 2500
Deze allrisk dekking heeft een maximale vergoeding van € 2.500. U betaalt 
hierdoor ook minder premie.

Profiteer van dubbele bonus bescherming
Onze motorverzekering kent een dubbele bonus bescherming: als u 1  keer, door uw 
eigen schuld, een schade veroorzaakt blijft u bonuskorting intact. Rijdt u al 5 jaar met 
maximale bonuskorting dan blijft uw bonuskorting bij een 2e schuldschade op 75% 
korting staan. 

Extra korting voor 27+ers   
Bent u 27 jaar of ouder? Dan ontvangt u bij afsluiten een extra hoge startkorting. Ook 
als het gaat om uw 1e motorverzekering geeft REAAL een korting tot maar liefst 50%. 
Bovenop de hoge startkorting krijgt u  extra korting voor het aantal jaren dat u in het 
bezit bent van een motorrijbewijs.

Via een onafhankelijke adviseur
REAAL Verzekeringen verkoopt haar producten via de onafhankelijke financieel 
adviseur. Onze filosofie is dat deze adviseur het beste rekening houdt met uw 
persoonlijke situatie.

Nog geen adviseur?  
Wilt u meer informatie over dit product? Vul bij Vind een adviseur in uw buurt uw 
postcode in en neem contact op met een financieel adviseur uit het overzicht.

Aanvullende dekking
U kunt de Motorverzekering uitbreiden met een aanvullende dekking voor een nog 
completere verzekering.


