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Verschillen Oldtimer

VVP Oldtimer

Europeesche Oldtimer

Mogelijke (keuze)dekkingen

----------

-----------

Mogelijke verzekerde objecten

-- Oldtimer-auto:
-- Personenauto
-- Bestelauto
-- Oldtimer-motor

-- Oldtimer-auto (alleen personenauto)
-- Oldtimer-motor
-- Bijzondere voertuigen, waaronder historische militaire (rups)
voertuigen, landbouwvoertuigen, vrachtwagens,
amfibievoertuigen, originele kampeerauto’s, stationaire
motoren en machines, stoomvoertuigen, kitcars/replica’s,
buitenlandse kentekens

Dekkingsgebied

Groene kaart, maar niet in Iran en Azerbeidzjan

Groene kaart, maar niet in Iran

Gebruiksperiode/eis van stalling

Wanneer oldtimer niet wordt gebruikt: geen cascodekking voor
schade die ontstaat terwijl de oldtimer niet gestald staat in een
afgesloten gebouw

Wanneer keuze zomertijd: in wintertijd uitsluitend dekking voor
brand , diefstal, storm, overstroming en kwaadwillige
beschadiging. Géén rijdekking.
Er is wel een stallingeis, maar staat niet de voorwaarden: geen
sanctie als er geen stalling is.

FEHAC-merkenclub

Wanneer lid: 5% korting op premie WA, Casco, Hulpverlening
Europa en Helm en motorkleding

Wanneer lid: 10% korting op alle dekkingen

-- Bij uitval bestuurder

Nee

Ja, buiten woonplaats

-- Vervangend vervoer

Nee

Ja, buiten woonplaats

-- Bij uitval bestuurder

Nee

Ja

-- Verblijfskosten

Nee

Ja, € 50 per dag voor maximaal 10 dagen

WA (verplicht)
Casco Beperkt (input: taxatiewaarde)
Casco Allrisk (input: taxatiewaarde)
Bij Casco oldtimer-motor: Helm en motorkleding (optioneel)
Hulpverlening Europa (optioneel)
Jaarkilometrage: tot 5.000 of 5.000 - 7.500
Ongevallen Inzittenden/Opzittenden (optioneel)
Rechtsbijstand Motorrijtuigen (optioneel)
Schade Inzittenden/Opzittenden (optioneel)

WA (verplicht)
Casco Beperkt (input: taxatiewaarde)
Casco Allrisk (input: taxatiewaarde)
Bij Casco oldtimer-motor: Helm en motorkleding (optioneel)
Hulpverlening Europa (optioneel)
Jaarkilometrage: tot 5.000 of 5.000 - 7.500
Gebruiksperiode: zomertijd of hele jaar
Ongevallen Inzittenden/Opzittenden (optioneel)
Rechtsbijstand Motorrijtuigen (optioneel)
Schade Inzittenden/Opzittenden (optioneel)

Hulpverlening Nederland

Hulpverlening Europa

VVP Oldtimer

Europeesche Oldtimer

In de voorwaarden opgenomen dat:
-- taxatierapport moet voldoen aan de eisen die de FEHAC stelt, en
-- taxateurs moeten voldoen aan eisen van VRT, TVM of FEHAC.
-- Als er niet wordt voldaan aan eisen, dan kan de vergoeding op
basis van (lagere) dagwaarde.

Eisen staan niet hard in de voorwaarden. Wordt wel op gestuurd.

-- Keuzemogelijkheden

-- Geen eigen risico
-- € 150 (standaard)
-- € 250
-- € 500
Het gekozen eigen risico geldt ook voor dekking Helm en
motorkleding.

-- € 130 (standaard)
-- € 500
-- € 750
-- € 1.000
-- € 1.500
-- € 2.000
Voor Helm en motorkleding geldt een eigen risico van € 130
Bij diefstal, en alle maatregelen zijn genomen, komt het
standaard eigen risico van € 130 te vervallen

-- Extra jeugd eigen risico

-- € 250
-- Alleen bij rijrisico op Casco Allrisk.
-- Alleen als bestuurder niet de regelmatige bestuurder is, de
regelmatige bestuurder ouder is 24 jaar én de werkelijke
bestuurder jonger dan 24 jaar is

-- € 200
-- Alleen bij rijrisico op Casco Allrisk.
-- Alleen als bestuurder jonger is dan 24 jaar.

-- Casco: géén herstel

75% van het vastgestelde schadebedrag. En het gekozen eigen
risico geldt.

Niet binnen 6 maanden repareren? Dan vergoeding
reparatiekosten zonder BTW.

-- Ruit: binnen de keten

-- Reparatie: geen eigen risico
-- Vervanging: gekozen eigen risico

-- Reparatie: geen eigen risico
-- Vervanging: eigen risico € 65

-- Ruit: buiten de keten

-- Reparatie: geen eigen risico
-- Vervanging: gekozen eigen risico
Voor een oldtimer-auto geldt daarnáást: verlaging
schadevergoeding € 150, behalve als reparatie technisch niet kan
binnen de keten.

-- Reparatie: geen eigen risico
-- Vervanging: eigen risico € 130

Eisen taxatierapport en taxateurs

Eigen risico Casco

Schadesturing/eigen risico

VVP Oldtimer

Europeesche Oldtimer

-- Oldtimer-auto:
-- Overlijden € 12.500, blijvende invaliditeit € 30.000
-- Overlijden € 25.000, blijvende invaliditeit € 60.000
-- Oldtimer-motor:
-- Overlijden € 5.000, blijvende invaliditeit € 10.000
-- Overlijden € 10.000, blijvende invaliditeit € 25.000

Oldtimer-auto en -motor:
-- Overlijden € 7.500, blijvende invaliditeit € 15.000
-- Overlijden € 10.000, blijvende invaliditeit € 20.000
-- Overlijden € 12.500, blijvende invaliditeit € 25.000
-- Overlijden € 15.000, blijvende invaliditeit € 30.000
-- Overlijden € 17.500, blijvende invaliditeit € 35.000
-- Overlijden € 20.000, blijvende invaliditeit € 40.000

-- Verhaalservice: materiële schade
-- Basis: verhaal materiële én personenschade + geschil over
vergoeding + strafzaak met betrekking tot verhaal
-- Uitgebreid: Basis + geschil over koop, bezit, onderhoud,
reparatie en bij strafzaak

-- Verhaalservice-extra: ± Basis a.s.r.
-- Rechtsbijstand: ± Uitgebreid a.s.r.

-- Basis: ongeval met verzekerde oldtimer
-- Uitgebreid: ook ongeval met ander motorrijtuig, trein, tram,
metro en als fietser of voetganger (als motorrijtuig bij
betrokken)

Alleen Basis

Ongevallen Inzittenden/Opzittenden
-- Verzekerde bedragen (keuzen)

Rechtsbijstand Motorrijtuigen
-- Dekkingsvarianten

Schade Inzittenden/Opzittenden
-- Dekkingsvarianten

