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Oldtimerverzekering

Dekkingsvormen

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Elke automobilist is volgens de wet verplicht zich te verzekeren tegen de gevolgen 
van wettelijke aansprakelijkheid (WA). De schade toegebracht door of met uw auto is 
verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,- voor materiële schades en € 6.000.000,- 
voor letselschade per schadegebeurtenis.

Volledig Casco
Dit is de meest complete verzekering. Hierbij is uw auto of motor ook nog verzekerd 
tegen aanrijding, diefstal en brand. Bij een casco dekking voor een motor is zelfs 
kledingschade tot € 345,- per persoon meeverzekerd.

De Oldtimerverzekering voor auto’s is alleen te sluiten wanneer u ook in het bezit bent 
van een andere auto, die bestemd is voor dagelijks gebruik en verzekerd is bij Unigarant.

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

Aanvullende dekkingen

Schadeverzekering voor in- of opzittenden
Deze verzekering dekt de werkelijk geleden schade, zoals bij invaliditeit de kosten van 
aanpassingen, medische behandeling en inkomstenderving. 

Daarnaast is zaakschade verzekerd die bijvoorbeeld wordt opgelopen tijdens het in-  
of uitstappen van de auto, bij het tanken of bij het verrichten van een noodreparatie 
aan de auto.  

Verhaalsrechtsbijstand
Met deze dekking heeft de klant recht op juridische bijstand bij het verhalen van 
schade op derden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan waardevermindering 
van de auto, maar ook aan schade van de inzittenden, zoals smartengeld, 
letselschade, schade aan kleding en bagage en verlies van inkomen. 

De Unigarant Oldtimerverzekering kunt u sluiten voor een auto die 25 jaar of 
ouder is. Maar ook voor een motor ouder dan 20 jaar. Er mag niet meer dan 
7.500 km per jaar mee worden gereden. 

 Voor auto’s en motoren
De Oldtimerverzekering geldt voor 
zowel auto’s als motoren.

 10% korting op uw premie
Wanneer u minder rijdt dan 5.000 km 
per jaar ontvangt u 10% korting op 
de WA-premie.

 Vergoeding op basis  
van taxatiewaarde
Uw oldtimer moet eens per 3 jaar 
worden getaxeerd door een erkende 
expert. Op basis van dit bedrag 
ontvangt u bij schade een uitkering.

De voordelen op een rij

Wilt u meer informatie over de 
Unigarant Oldtimerverzekering? 
Vraag uw tussenpersoon of  
bezoek www.unigarant.nl.

Productinformatie

Sluit direct de Unigarant 
Oldtimerzekering bij uw 
tussenpersoon en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Uitkering per schadegebeurtenis

Standaard max. € 200.000,-

Uitgebreid max. € 400.000,-


