Verschillen Oldtimer
Voordeelpakket / Vernieuwd Voordeelpakket
Informatie voor de adviseur

Oldtimer
Het vernieuwde Voordeelpakket

Voordeelpakket

Dekkingen WA en Casco
Dekkingsgebied

Geldige landen Groene Kaart.

Europa en Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse
Zee.

Jaarkilometrage

Keuzes:
- tot 5.000 km
- 5.000 tot 7.500 km

Geen keuze, maximaal tot 10.000 km.

Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen of drugs

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen of
drugs geldt zowel voor WA als Casco. Voor WA geldt dat de
tegenpartij wel schadeloos gesteld wordt, maar dat de schade
verhaald kan worden op de verzekerde.

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen
of drugs geldt alleen voor Casco. Niet voor WA.

Hulpverlening

Standaard alleen binnen Nederland. Buiten Nederland is te
verzekeren via de keuzedekking Hulpverlening Europa.

Standaard binnen en buiten Nederland.

- Dekking voor noodhulp langs de weg bij pech.
- Berging, stalling en noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde
herstelbedrijf: maximaal € 1.000.

- Geen dekking voor noodhulp langs de weg bij pech.
- Berging, stalling en noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde
herstelbedrijf: niet gemaximeerd.

-

Geen keuzes, standaard € 150 voor een auto en € 100 voor een
motor.

- Casco

Eigen risico Cascodekking
- Keuzemogelijkheden

Geen eigen risico
€ 150 (default)
€ 250
€ 500
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Dekkingen WA en Casco
- Extra jeugd eigen risico (Casco Allrisk)

- Alleen bij rijrisico.
- € 250, zowel bij een oldtimer-auto als een oldtimer-motor.

- Bij rijrisico en andere oorzaak van buitenaf (van buiten komend
onheil).
- € 250, alleen bij een oldtimer-auto.

- Cascoschade

Geen onderscheid tussen wel of niet via Schadegarant.

Als via Schadegarant: vermindering eigen risico met € 75.

- Ruitschade

- Ruitvervanging: het gekozen eigen risico
- Ruitherstel: geen eigen risico
Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf (terwijl dat wel mogelijk
was): in beide gevallen vermindering schadevergoeding met € 150,
los van eigen risico.

- Ruitvervanging: eigen risico € 75
(als niet via Glasgarant: € 150)
- Ruitherstel: geen eigen risico

Vergoeding als niet wordt gerepareerd

75% van het vastgestelde schadebedrag.

100% van het vastgestelde schadebedrag.

Vergoeding reparatie bij economisch total loss

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de oldtimer
min de waarde van de restanten.

Vergoeding mogelijk tot maximaal het verzekerde bedrag.

Diefstal sleutels (bij Casco)

Vervanging sleutels/sloten en omcoderen startonderbreker tot
maximaal € 500.

Geen dekking.

Extra’s (Casco)

- Extra’s moeten (apart) worden opgenomen/vermeld in het
taxatierapport.
- Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur tot maximaal
€ 500.

Extra’s (accessoires): standaard. Maximaal 10% van de taxatiewaarde
van de oldtimer volgens het taxatierapport.

Uitsluiting onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud
(Casco)

Geen dekking als schade is veroorzaakt door onvoldoende zorg of
onvoldoende onderhoud. Onder onvoldoende zorg valt bijvoorbeeld:
- Doorrijden met een brandend waarschuwingslampje.
- Niet voldoen aan APK.
- Braakschade aan de oldtimer omdat er diefstalgevoelige spullen in
het zicht lagen.

- Onvoldoende zorg niet als uitsluiting genoemd.
- Slecht onderhoud of slechte staat van de oldtimer alleen
genoemd als uitsluiting bij hulpverlening/pechhulp.

Reparatie binnen of buiten de herstelketen

Eisen aan taxatie (Casco)

Zowel taxateur als inhoud van het taxatierapport moeten aan eisen
voldoen. Deze staan expliciet vermeld in de voorwaarden. Als niet
aan deze eisen is voldaan, mogen wij bij schade uitgaan van de
dagwaarde i.p.v. de taxatiewaarde.

In de voorwaarden zijn geen eisen gesteld aan de taxateur of de
inhoud van het taxatierapport.

- Keuzedekking.
- Buitenland: huur vervangende auto of motor: maximaal € 100 per
dag en maximaal € 750 per gebeurtenis.
- Geen dekking voor uitval bestuurder in het buitenland.
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij noodzakelijk contact
met de Alarmcentrale. Geen maximum.

- Geen keuzedekking. Standaard gedekt.
- Buitenland: huur vervangende auto of motor: maximaal € 100 per
dag en maximaal € 1.250 per gebeurtenis.
- Uitval bestuurder in het buitenland: gedekt.
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij noodzakelijk
contact met de Alarmcentrale. Tot maximaal € 100.

Keuzedekkingen
Hulpverlening Europa
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Keuzedekkingen
Helm en motorkleding

- Keuzedekking, zowel bij Casco Beperkt als Casco Allrisk.
- Keuzes verzekerd bedrag (per gebeurtenis):
- € 500
- € 1.000
- € 1.500

Geen keuzedekking, standaard gedekt bij Casco Allrisk: € 750
per persoon.

- Wanneer verzekerd?

De helm en motorkleding zijn ook “los” verzekerd, d.w.z. als er geen
schade aan de oldtimer zelf is.

De helm en motorkleding zijn alleen gedekt als de motor zelf een
verzekerde gebeurtenis overkomt.

- Uitsluiting voorzorgsmaatregelen

Uitgesloten is schade die voorkomen had kunnen worden door betere
voorzorgsmaatregelen.

Betere voorzorgsmaatregelen niet als uitsluiting opgenomen.

- Eigen risico

Het gekozen eigen risico voor de cascodekking van de oldtimer geldt
ook voor “losse” schade aan de helm of motorkleding.

Geen afzonderlijk eigen risico van toepassing.

- Verzekerde bedragen (Keuzes)

Ongevallen Inzittenden (oldtimer-auto):
- overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 30.000
- overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit € 60.000
Ongevallen Opzittenden (oldtimer-motor):
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 10.000
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000

POI (oldtimer-auto):
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 25.000
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 20.000
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000
POO (oldtimer-motor):
- overlijden € 2.500 en blijvende invaliditeit € 5.000
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 10.000
- overlijden € 7.500 en blijvende invaliditeit € 15.000
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 20.000
- overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 25.000

- Premiegrondslag Ongevallen Inzittenden

- Gekozen verzekerde bedragen.
- Leeftijd bestuurder (≤ 23 jaar en ≥ 24 jaar).

- Gekozen verzekerde bedragen.
- Aantal zitplaatsen.

- Invaliditeitsuitkering personen jonger dan 16 jaar

Geen beperking.

Beperking tot 50%, tenzij een lijfrente wordt gesloten en de
niet-gehalveerde uitkering minimaal € 2.500 is.

- Extra uitsluiting Ongevallen Opzittenden

Rijden zonder helm. Behalve als verzekerde kan bewijzen dat
invaliditeit niet komt door het niet dragen van de helm.

Rijden zonder helm niet als uitsluiting in de voorwaarden.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen (voorwaarden)

1 voorwaardenmodel met daarin de 3 keuzes.

3 aparte voorwaardenmodellen (voor elke keuze 1).

Schade In- of Opzittenden

Keuzes:
- Basis (default)
- Uitgebreid eenpersoons
- Uitgebreid meerpersoons
N.B. inhoudelijk dezelfde dekkingen als bij het oude Voordeelpakket,
alleen naamgeving anders.

Keuzes:
- Standaard (default)
- Plus Alleenstaande
- Plus Gezin
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Ongevallen In- of Opzittenden

