
Dit document is slechts bedoeld als een samenvatting van de belangrijkste verzekeringsdekking en van de belangrijkste 
uitsluitingen van deze verzekering. Het is niet gepersonaliseerd voor uw specifieke behoeftes. De volledige 
precontractuele & contractuele informatie vindt u op uw Polisblad en in de algemene polisvoorwaarden

Welke soort verzekering is dit? 
Deze motorrijtuigenverzekering is bedoeld voor de verzekeringsbehoeften van relaties met exclusieve motorrijtuigen. 
De verzekering biedt dekking voor schade of diefstal aan of door uw exclusieve auto inclusief pechhulp in 
Europa en een aantal andere landen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht, u kiest zelf voor 
aanvullende dekkingen. 

Wat is verzekerd?
 Een aansprakelijkheidsdekking voor uw exclusieve

motorrijtuigen, inclusief uw klassieke auto’s. 

En optioneel:  

 Een dekking voor schade of verlies van uw voertuigen. 

o Bij brand- en diefstaldekking  – De verzekering dekt de 
schade aan of het verlies van het Motorrijtuig ontstaan door:
a) blikseminslag, bluswater, brand, kortsluiting, ontploffing en 

zelfontbranding. 
b) Diefstal, oplichting, afpersing en verduistering, braak, 

joyriding, of poging daartoe. 

o Bij cascodekking – De verzekering dekt alle schade aan of het 
verlies van het Motorrijtuig, ook indien het uw eigen schuld is. 

 Een vergelijkbare vervangende auto – Bij reparatie na een ongeval 
krijgt u, indien het Motorrijtuig casco is verzekerd,  een ander 
vergelijkbaar voertuig tot uw beschikking 

 Andere op te nemen verzekeringsdekkingen kunnen,
afhankelijk van de gekozen optie, zijn: 

o Glasreparatie en glasvervanging; 
o Schade aan of verlies van accessoires; 
o Averijgrosse, bewaking, opruiming; 
o Kosten kentekenbewijs en sleutels. 

 Pechhulp in Europa en een aantal andere landen – Wij 
waarborgen de verlening van de alarmservice, maar hebben de op de 
groene kaart vermelde hulporganisatie met de uitvoering belast. U heeft 
recht op hulpverlening indien u zich in verbinding stelt met de (op de 
groene kaart vermelde) hulporganisatie (telefonisch bereikbaar onder 
nummer  +31 (0)88 - 8 778 056.

 Schadeverzekering voor inzittenden (optioneel)

 Ongevallenverzekering voor inzittenden (optioneel)

Wat is niet verzekerd? 

 Opzettelijk veroorzaakte schade 

 Indien de schade is ontstaan tijdens het gebruik van 
het Motorrijtuig voor: 

 a) verhuur en/of leasing;

 b) les- en examenrijden; 

 c) vervoer van zaken en/of personen tegen betaling;

 d) schade die is veroorzaakt door deelname aan ritten 
of wedstrijden, al of niet op een slipbaan of circuit, 
waarbij het snelheidselement centraal staat. De 
verzekering dekt wel de gevolgen van schade tijdens 
betrouwbaarheids-, oriëntatie- en puzzelritten waarbij 
de snelheid voor de uitslag niet beslissend is; 

 e) voor schade veroorzaakt op circuits of andere
wegvlakken opengesteld voor professionele of 
recreatieve snelheids- of vaardigheidsoefeningen of -
wedstrijden . 

 Er zal geen betaling of andere uitkering worden 
gegeven indien van toepassing zijnde economische 
sancties, sanctieregulering of handelsembargo´s dit de 
ons of een deelneming van ons direct of indirect 
verbiedt. 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Wij vergoeden de huur van een vervangende auto tot 
een bedrag van € 100 exclusief BTW per dag voor een 
termijn van maximaal 10 dagen of 15 dagen in geval 
van een verzekerde gebeurtenis buiten Nederland dan 
wel maximaal 30 dagen in geval van diefstal van het 
gehele voertuig. 

! Op het polisblad staan maximumbedragen die we 
vergoeden bij brand en diefstal of aanvullende 
dekkingen    

! Hulpverlening buitenland omvat vergoeding van de 
kosten van berging en vervoer van het beschadigde 
Motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage waar de 
schade kan worden beoordeeld en/of hersteld. 



Waar ben ik verzekerd?
Het verzekeringsgebied omvat alle landen die zijn vrijgegeven op het internationaal verzekeringsbewijs (Groene kaart). 

Wat zijn mijn plichten?
Bij het begin van uw verzekering 

• Stel vast of de polis aansluit bij uw wensen of verplichtingen. Controleer de verzekerde voertuigen en de dekkingen op uw 
polis.

• Lees en controleer alle door u ontvangen verzekeringsdocumenten inclusief de polisvoorwaarden.

Gedurende de verzekering  

• U moet iedere wijzigingen die van invloed is op uw verzekering aan ons melden. Zulke wijzingen zijn in ieder geval, maar
niet uitputtend, wijziging van woonplaats, wijziging van (vaste) stallingslocatie van het Motorrijtuig, het wisselen van een
verzekerd Motorrijtuig, wijzigingen aan het Motorrijtuig, verandering van alarmsysteem, het toevoegen of verwijderen van
Motorrijtuigen op uw verzekering, wijziging van het opgegeven jaarkilometrage. 

 Bij schade 

• In geval van schade zijn er verplichtingen waar u aan moet voldoen. Zulke verplichtingen zijn in ieder geval, maar niet
uitputtend, zo snel als in redelijkheid mogelijk uw tussenpersoon in te lichten over een schade,
onmiddellijk passende maatregelen te nemen om de schade te beperken, onmiddelijk aangifte te doen bij de politie
van joyriding, diefstal, verlies, vandalisme en andere strafbare feiten. 

• U dient de aanwijzingen die wij geven op te volgen en niets te doen wat de belangen van ons zou kunnen benadelen. 

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie kan rechtstreeks betaald worden aan uw tussenpersoon. 

Wanneer start en eindigt de verzekering? 
 Start en einde: De dekking start en eindigt op de datum die hiervoor vermeld staat op uw polis.  

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt deze verzekering binnen 14 dagen, na de dag dat u de volledige polisdocumenten heeft ontvangen, kosteloos 
annuleren. Er is dan geen dekking als u schade heeft gehad. 
U kunt de onderhavige verzekering schriftelijk opzeggen per de einddatum van de eerste contractperiode met een 
opzegtermijn van 1 maand. Na afloop van de eerste contractperiode kan de verzekering dagelijks opgezegd worden, 
eveneens met een opzegtermijn van 1 maand.  

In geval van opzegging zullen wij premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn terugbetalen. De premierestitutie 
zal voor elk onderdeel van de polis berekend worden over de nog niet verstreken verzekeringsperiode. 




