Verschillen Oldtimer
56877_0921

Voorwaardenmodel EVM OT 2022-01 / Voorwaardenmodel VP OT-EVM 083-05 2019-01

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden:
EVM OT 2022-01

VP OT-EVM 083-05 2019-01

- Bij uitval bestuurder

Nee

Buiten woonplaats

- Vervangend vervoer

Wij vergoeden de huur van een vervangende auto bij diefstal of schade in het
buitenland als dit is gedekt en;
-	als de oldtimer voor vakantie gebruikt wordt en die vakantie wordt voortgezet;
-	zolang u de oldtimer niet kunt gebruiken en maximaal tot de einddatum van de
oorspronkelijke vakantie, en
- tot maximaal € 100 per dag en maximaal € 750 per gebeurtenis.

Buiten woonplaats

- Bij uitval bestuurder

Nee

Ja

- Verblijfskosten

Nee

Ja, € 50 per dag voor maximaal 10 dagen.

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

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

Laat u de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde
reparatiekosten.
Laat u de schade niet repareren? Maar vervangt u de oldtimer voor een andere
oldtimer die bij ons wordt verzekerd? Dan is er geen verlaging van schadevergoeding.

Vergoeding reparatiekosten exclusief BTW bij geen reparatie binnen 6 maanden.

- 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.
- Rechtsbijstand.

Affectieschade wel verzekerd.

Affectieschade niet verzekerd.

Tekst terrorisme is uitgebreider in de voorwaarden opgenomen in plaats van
verwijzing naar www.terrorismeverzekerd.nl

Schade door terrorisme
6.7 Schade door terrorisme vergoeden we volgens het Protocol afwikkeling claims
van de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
De volledige tekst van dit Protocol vindt u op www.terrorismeverzekerd.

Hulpverlening Nederland

Hulpverlening Europa

Eigen risico Casco
- Extra jeugd eigen risico

Schadesturing/eigen risico
- Casco: géén herstel

Rechtsbijstand Motorrijtuigen
- Dekkingsvarianten

Schade Inzittenden/ Opzittenden
- Affectieschade
Terrorisme

