
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ MOTORVERZEKERING WA 2021 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (16%) Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) in het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) na het eerste verzekeringsjaar? 1,0 

  Kosten bij beëindiging - bedrag Welk bedrag wordt in rekening gebracht bij beëindiging vóór de contractvervaldatum? 1,0 

  Schorsing - duur Hoe lang kan de schorsing van de verzekering maximaal duren? 0,5 

  Zekerheidsstelling Wat is het maximumbedrag voor de zekerheidsstelling? 1,0 

  Eigen risico - WA schades Geldt een eigen risico voor WA schades? 1,0 

Acceptatie (16%) Min. aanvangsleeftijd Wat is bij aanvang van de verzekering de minimaal vereiste leeftijd van de regelmatig bestuurder? 1,5 

  Max. aanvangsleeftijd Wat is bij aanvang van de verzekering de maximaal toelaatbare leeftijd van de regelmatig bestuurder? 1,5 

  Max. cilinderinhoud motor Wat is de maximum geaccepteerde cilinderinhoud van de motor? 0,5 

  Acceptatie rijbewijs <1 jaar Is er een beperkte acceptatie bij minder dan één jaar rijbewijs? 1,0 

  Deels zakelijk gebruik Is particulier, deels zakelijk gebruik toegestaan? 1,0 

Bonusmalus (16%) B/M - hulpverlening Is een beroep op hulpverlening van invloed op de bonusmalustabel? 1,0 

  B/M - ongemot. verkeersdeeln. Is een aanrijding met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer waaraan de bestuurder geen schuld heeft van 

invloed op de bonusmalustabel? 

1,0 

  B/M - svj max. trede Bij welke aantal schadevrije jaren wordt de hoogste trede op de bonusmalusladder ingenomen? 1,0 

  B/M - trede B/M bescherming Vanaf welke trede is er geen bonusmalusterugval na een schade? 1,0 

  B/M - negatieve schadevrije jaren Hoeveel negatieve schadevrije jaren worden standaard geaccepteerd bij aanvang van de verzekering? 1,0 
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 Bonusmalus (16%) B/M - geldigheid svj Hoeveel jaar zijn de schadevrije jaren geldig bij het aangaan van een verzekering? 1,0 

  B/M - acceptatie svj auto Worden schadevrije jaren welke zijn opgebouwd met een autoverzekering overgenomen? 1,0 

  B/M - terugbetaling schade Binnen welke termijn kan een schade-uitkering worden terugbetaald zodat de bonusmaluspositie wordt 

hersteld? 

1,0 

Sistercar (8%) Sistercar bedrijfsvoertuig Is schade aan een bedrijfsvoertuig van verzekerde gedekt? 0,5 

  Sistercar openbare weg Is schade aan een ander voertuig van verzekerde op de openbare weg gedekt? 0,5 

  Sistercar buiten de openbare weg Is schade aan een ander voertuig van verzekerde op eigen terrein gedekt? 1,0 

Hulpverlening Nederland (12,5%) NL onheilen binnenland Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening binnen Nederland? 1,0 

  NL vervoer motor Is er na schade binnen Nederland dekking voor de berging en vervoer van de motor? 1,0 

  NL vervoer opzittenden en bagage Is er na schade binnen Nederland dekking voor het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage? 1,0 

  NL vervangend vervoer Is er recht op vervangend vervoer bij een gedekte oorzaak? 0,5 

  NL hulp bij pech Is hulpverlening bij pech langs de kant van de weg in Nederland gedekt? 1,0 

Hulpverlening Buitenland (10,5%) BL onheilen buitenland Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening buiten Nederland? 1,0 

  BL vervoer motor naar Nederland Is er na schade in het buitenland dekking voor de berging en vervoer van de motor naar Nederland? 1,5 

  BL vervoer motor en aanhanger garage Is berging en vervoer in het buitenland van de motor en aanhanger naar de garage gedekt? 0,5 

  BL vervoer voorwaarden Na hoeveel dagen is recht op vervoer van de motor naar Nederland? 1,0 

  BL kosten stalling Is er na schade in het buitenland dekking voor het bewaken, slepen, bergen en stallen van het voertuig? 0,5 

  BL vervoer opzittenden en bagage Is er na schade in het buitenland dekking voor het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar 

Nederland? 

1,0 

  BL vervangende onderdelen Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen in het buitenland gedekt? 1,0 

  BL vervangende bestuurder Is er recht op een vervangende bestuurder in het buitenland? 0,5 

  BL overnachtingskosten Is er recht op vergoeding van de overnachtingskosten? 1,0 

  BL vervangende motor Heeft verzekerde recht op een vervangende motor in het buitenland? 1,0 

  BL pechhulp langs de weg Is hulpverlening bij pech langs de kant van de weg in het buitenland gedekt? 1,0 

Extra Dekkingen (14,5%) OOV Is het mogelijk aanvullend een ongevallenverzekering voor opzittenden af te sluiten? 1,0 

  SVO Is het mogelijk aanvullend een schadeverzekering voor opzittenden af te sluiten? 1,5 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ MOTORVERZEKERING WA 2021 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Extra Dekkingen (14,5%) RBV Is het mogelijk aanvullend een rechtsbijstandverzekering af te sluiten? 1,0 

  Pechhulp Nederland Is het mogelijk aanvullend een pechhulpverzekering voor binnen Nederland af te sluiten? 1,0 

  Pechhulp Buitenland Is het mogelijk aanvullend een pechhulpverzekering voor in het buitenland af te sluiten? 1,0 

  No-claim beschermer Is het mogelijk om een no-claim beschermer af te sluiten? 1,0 

  Winterstop Wordt korting verleend bij een winterstop? 1,0 

Regeling meerdere voertuigen (6,5%) Regeling meerdere voertuigen - min. lft. Wijkt de minimale leeftijd van het voertuig bij de meerdere voertuigenregeling af van de reguliere acceptatie? 1,0 

  Regeling meerdere voertuigen - max. 

catw. 

Wijkt de maximale cataloguswaarde van het voertuig bij de meerdere voertuigenregeling af van de reguliere 

acceptatie? 

0,5 

  Regeling meerdere voertuigen - max. 

voertuigen 

Hoeveel voertuigen kunnen er maximaal worden meeverzekerd op de meerdere voertuigenregeling? 0,5 

  Regeling meerdere voertuigen - auto Wordt de kortingsregeling ook toegepast wanneer het tweede voertuig van verzekerde een personenauto 

betreft? 

1,0 

  Regeling meerdere voertuigen - korting Wat is de maximale korting binnen de kortingsregeling voor een tweede voertuig? 0,5 

 


