verzekering

Oldtimer
- 10% korting op uw premie
- Aantrekkelijke verzekering voor uw oldtimer
- Voor auto’s en motoren

verzekering

Oldtimer

De Unigarant Oldtimerverzekering* kunt u sluiten voor
een auto of motor die 20 jaar of ouder is en waarmee niet
meer dan 7.500 km per jaar wordt gereden.
Verzekeringsvormen

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Volledig Casco

Voor een gering bedrag heeft u een goede WA-

Ook kunt u de verzekering uitbreiden met een

verzekering. De schade toegebracht door of

Volledig Cascoverzekering. U heeft dan dekking

met uw auto is verzekerd tot een bedrag van

voor aanrijdingschade en gebeurtenissen, zoals

€ 2.500.000,- voor materiële schade en

diefstal en brand. Bij een casco-dekking voor een

€ 5.000.000,- voor letselschade per schadege-

motor is zelfs kledingschade tot € 345,- per per-

beurtenis.

soon meeverzekerd.

Premie
De premie voor een Volledig Cascodekking is

een percentage voor een Volledig Cascodekking

afhankelijk van de waarde van uw auto of motor.

(zie tabel). De cascopremie geldt voor auto’s tot

Voor de waardevaststelling dient een, door

€ 25.000,- en voor motoren tot € 12.500,-. Voor

Unigarant erkende, expert uw auto of motor te

hogere bedragen is acceptatie en de premie op

taxeren (eens per drie jaar). De premie wordt

aanvraag bij Unigarant.

vastgesteld aan de hand van de WA-premie plus

Leeftijd auto/motor

Auto

Motor

WA

Volledig Casco

WA

Volledig Casco

20 tot 35 jaar

€ 68,10

2,25% van de getaxeerde
waarde (min. premie € 65,-)

€ 45,40

2,5% van de getaxeerde
waarde (min. premie € 65,-)

35 jaar en ouder

€ 47,60

1,25% van de getaxeerde
waarde (min. premie € 45,-)

€ 34,10

2,5% van de getaxeerde
waarde (min. premie € 45,-)

* U kunt de Oldtimerverzekering voor auto alleen sluiten wanneer u ook in het bezit bent van een andere auto, die bestemd is
voor dagelijks gebruik.

10% korting op de WA premie

Eigen risico

Bij een gebruik van minder dan 5.000 km per

Het eigen risico bij cascoschade bedraagt

jaar geldt 10% korting op de WA-premie.

€ 135,- per gebeurtenis. Indien bij ruitbreuk
de ruit wordt vervangen door Carglass of
Autotaalglas is het eigen risico € 65,-.

Optionele dekkingen

Schadeverzekering voor in- of
opzittenden

Verhaalsrechtsbijstand

Deze verzekering voorziet in het vergoeden van

bijstand bij het verhalen van schade aan of met

de werkelijk geleden schade die u of uw nabe-

uw auto of motor op derden. Unigarant doet dan

staanden lijden door invaliditeit of overlijden.

gratis onderzoek naar de schuldvraag, laat exper-

Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit de kosten

tise verrichten en voert de bijbehorende corres-

van aanpassingen, medische behandeling en

pondentie. De premie bedraagt € 20,40 per jaar.

Met verhaalsrechtsbijstand krijgt u juridische

inkomstenderving.
Verzekerd bedrag

Premie

€ 50.000,- (alleen voor motoren)

€ 27,50

€ 200.000,- (alleen voor auto’s)

€ 24,-

€ 400.000,- (alleen voor auto’s)

€ 34,50

Goed om te weten
Bij iedere gesloten verzekering heeft u een

het uitvoeren van een mutatie van de polis.

bedenktijd. Dat wil zeggen dat u de polis binnen

Deze brochure geeft uitleg op hoofdlijnen. Voor

14 dagen na dagtekening ongedaan kunt maken.

de volledige tekst verwijzen wij u graag naar de

Voor deze verzekering brengen wij kosten en

voorwaarden. Aan de inhoud van deze brochure

assurantiebelasting in rekening. De gemaakte

kunnen geen andere rechten worden ontleend

kosten zijn voor het opmaken van de polis en

dan vermeld in de voorwaarden.

Auto
Motor
Fiets
Bromfiets
Reis
Caravan
Camper
Oldtimer
Recreatie
Boot
Woonhuis
Inboedel
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Gezinsongevallen
Woonboot
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