
Belangrijkste Dekkingen Beperkt 
Casco

Flex
Casco

Volledig 
Casco

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA dekking)

Hulpverlening bij ongeval

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

Diefstal

Helm, motorkleding en baggage  
Tot € 2.500,-

Schade aan accessoires 
Tot € 500,-

Aanschafwaarderegeling
Tot 3 jaar

 

Aanrijdingsschade aan jouw motor

Pechhulp

Eigen risico €150 €150 €150

 

FLEX CASCO
De meest flexibele motorverzekering 
die je aan en uit kan zetten wanneer 
het jou uitkomt! 

 9 Altijd Beperkt Casco verzekerd
 9 Volledig Casco verzekerd  

 wanneer u het nodig heeft!
 9 Eenvoudig uw dekking  

 aanpassen met de app

Voor een volledig overzicht van alle vergoedingen verwijzen we je graag naar onze website. 

Een motorverzekering die net zo flexibel is als jij!
Je cascodekking op- en afschalen wanneer het jou uitkomt? Met de nieuwe Flex Casco  
verzekering van MAG Verzekeringen kan het! Deze verzekering biedt je hetzelfde vrijheids- 
gevoel als wanneer je op je motor rijdt. 

Jouw motor het hele jaar door Volledig Casco verzekeren kan erg kostbaar zijn. Daarom  
bieden wij nu de mogelijkheid om alleen wanneer je écht gebruik maakt van je motor, ook 
de dekking voor schade aan je motor aan te zetten. Je kunt jouw Flex Cascodekking dan ook 
dagelijks aan- en uitzetten, met een minimum van 2 dagen per keer. De rest van de tijd ben 
je verzekerd van dekking bij brand of diefstal  wanneer je motor voldoende beveiligd in de 
schuur staat. Ook de aanvullende dekkingen die je kiest staan gewoon het hele jaar aan.

Gaat u een mooie toertocht maken of gewoon een lekker dagje rijden? 

Stap 1: Open de app op uw mobiele telefoon (iOS & Android) 

Stap 2: Zet uw dekking aan: deel uw locatie, maak een foto van uw  
motor en bevestig uw keuze.

En rijd weg! 

Bent u weer thuis? Uitschakelen gaat nog eenvoudiger. U
krijgt gelijk te zien welke kosten wij aan het einde van de
maand zullen incasseren, naast de maandelijkse premie.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de Flex Casco verzekering? Kijk op www.mag-verzekeringen.nl voor meer  
informatie en de voorwaarden. Bereken in een paar klikken je premie en sluit de Flex Cascoverzekering  
eenvoudig online af. Je ontvangt direct bericht of uw aanvraag geaccepteerd is en hoe je de app kan  
downloaden. 

Altijd bij de hand met de app

Alarmnummers in het geval  
van nood

Uw verzekeringsbewijs  
(groene kaart)

T: 0578 - 200 154  info@mag-verzekeringen.nl  www.mag-verzekeringen.nl

Eenvoudig schakelen met de app


