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Daar plukt ú de vruchten van!
We leven in een tijd, waarin u steeds
meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u
inzicht heeft in uw financiële situatie.
Dat u het totaalplaatje kent en weet
welke risico’s u wel en niet wilt dragen.
Alleen, met uw partner of gezin, of als
ondernemer.

Elkaar helpen. Ook als het even wat
minder gaat. Dat is waar Univé voor
staat. Univé is namelijk een coöperatie
en dat betekent: risico’s delen. Risico’s
die u niet alleen kunt of wilt dragen.
Dat geeft rust en zekerheid. Ook voor
de mensen om u heen. Onze adviseurs
kunnen u helpen kiezen. Met zo’n 150
vestigingen is er altijd een adviseur
van Univé bij u in de buurt.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

1044.05.16

Zonder zorgen toeren met de
Oldtimerverzekering van Univé

Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AA Assen

www.unive.nl

Univé Oldtimerverzekering

De Oldtimerverzekering van Univé:
lekker toeren zonder zorgen

Als het mooie weer er aankomt, kan uw oldtimer weer de schuur uit. Lekker
klussen, even dat vlekje wegpoetsen en dan weer mooie tochten maken, alleen of
in groepsverband. Dat uw oldtimer daarbij goed verzekerd moet zijn, spreekt voor
zich. Want stel je voor...

Hoe mooi het bezit van een oldtimer ook is, met een auto, motor, bromfiets of tractor
van 25 jaar of ouder kan wel eens iets mis gaan. Diefstal van uw oldtimer waar u
vele uren restauratiewerk in heeft zitten. Of brand door kortsluiting. Univé biedt u de
mogelijkheid om uw oldtimer goed en voordelig te verzekeren.
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Kies uw eigen verzekering

Jos van Dijk

Oldtimer

Verzekering op maat

‘Heerlijk toch, zo’n auto. Uren klussen heb ik er

Natuurlijk zijn sommige voertuigen ook

Voor uw oldtimer auto of motor kunt u

al in zitten. En als het mooie weer er dan aan

op jongere leeftijd al een klassieker te

kiezen voor WA, Beperkt Casco of All

komt, lekker lange tochten maken. Echt genie-

noemen. De oldtimerverzekering is

Risk (Volledig Casco). In onderstaand

ten. Totdat ik dat paaltje raakte, een behoorlijke

echter bedoeld voor auto’s, motoren,

overzicht ziet u wat welke verzekering

parkeerschade. Door de snelle schadeafhande-

bromfietsen en tractoren die:

dekt. Oldtimer bromfietsen en tractoren

ling van Univé is ie inmiddels weer helemaal in

■	25 jaar of ouder zijn.

kunnen alleen WA verzekerd worden.

orde. De reparatie werd helemaal vergoed en ik
kon veel originele onderdelen gelukkig terugkrij-

■	uitsluitend recreatief worden gebruikt.
Clubactiviteiten

kilometers rijden:

Welke dekking u ook kiest, u bent in heel

– Oldtimer Auto: 7.500

Europa verzekerd. Tijdens ‘gewone’

– Oldtimer Motor: 5.000

ritten, maar ook tijdens clubactiviteiten

– Oldtimer Bromfiets: 2.000

als bolletjes-pijltjesritten, toertochten of

	Wilt u meer rijden dan betaalt u een

een concours d’elegance.

premietoeslag. U mag dan tot twee

Snelheidswedstrijden (rally’s en circuit-

keer zoveel kilometers rijden.

races) zijn niet verzekerd.
WA

Schade aan anderen, dekking tot:
- € 5.600.000 voor letselschaden, en;
- € 2.500.000 voor materiële schaden.
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gen. Kan ik de weg weer op!’

U mag elk jaar een maximaal aantal

Beperkt
Casco

■

All Risk

■

■

Brand

■

■

Schadevergoeding

Preventie

Diefstal, inbraak en joyriding

■

■

Bij schade vergoeden we uiteraard het

Univé adviseert om de oldtimer altijd bin-

Ruitbreuk

■

■

volledige reparatiebedrag (na aftrek van

nen te stallen. Is dat niet mogelijk? Denk

Botsing met loslopende dieren

■

■

uw eventuele eigen risico). Als een

dan aan een SCM-goedgekeurde mecha-

Storm, hagel en overstromingen

■

■

onderdeel van uw oldtimer niet meer in

nische beveiliging, bijvoorbeeld een

Schade in het buitenland door lawine of aardbeving

■

■

de handel verkrijgbaar is, vergoedt Univé

stuurslot. Voor oldtimer auto’s met een

Schade tijdens transport van uw oldtimer

■

■

twee keer de laatst gangbare onderdeel-

taxatiewaarde vanaf € 20.000 is deze

Botsen en omslaan

■

prijs. Is uw oldtimer total loss? Dan

beveiliging bij Beperkt Casco en All Risk

Aanrijding

■

keren wij de getaxeerde waarde uit.

verplicht. Voor oldtimer motor is bij een

Te water raken

■

Vandalisme

casco dekking altijd één ART slot van

■

Slippen

minimaal klasse 4 verplicht.

■

Alle andere schadeoorzaken

■
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De premies
De premie

No-Claimkorting

De premie voor de WA dekking is een

Deze verzekering kent geen

vast bedrag. De premie voor Beperkt

No-Claimkorting. U bouwt dus geen

Casco of All Risk is afhankelijk van de

schadevrije jaren op. Maar na een schade

taxatiewaarde van uw oldtimer.

verhogen wij de premie ook niet.

Taxatie

Eigen risico

Wilt u een Beperkt Casco of All Risk ver-

Bent u Beperkt Casco of All Risk verze-

zekering? Dat kan als u een taxatierapport

kerd, dan geldt een eigen risico van € 100

van uw oldtimer heeft. U moet zelf voor

bij schade aan de eigen oldtimer. Voor de

een taxatierapport zorgen. Dit rapport

WA-dekking geldt geen eigen risico.

mag niet ouder dan 1 jaar zijn en moet
gemaakt zijn door een expert die ingeschreven staat bij de FEHAC, de TMV of de
VRT.

Mirjam Woudstra
‘Eigenlijk was het gekkenwerk. Waar eigenlijk
de motor hoorde, woonde een legertje kippen.
We hebben het ding naar huis laten slepen
en zijn meteen flink aan de slag gegaan.
Veilingen afgelopen en maar klussen. En nu,
na een halfjaar, gaan we lekker met onze auto
naar Engeland. Wel even een goede autoverzekering geregeld bij Univé, want stel je
voor dat er iets gebeurt. Voor onszelf hebben
we de doorlopende reisverzekering afgesloten. Kunnen we altijd snel op weg, zonder
gedoe en geregel.’
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De extra’s van Univé

Aanvullende verzekeringen

Gratis hulpverlening

Helm en kleding

Rechtshulp Verkeer

financieel leed besparen maar ook veel

Als u met uw oldtimer betrokken

Uw motorhelm en motorkleding zijn

Als bezitter van een oldtimer kunt

rompslomp. Ook als de tegenpartij de

raakt bij een ongeval, helpt de Univé

standaard meeverzekerd voor een bedrag

u betrokken raken bij juridische kwesties,

schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé

Alarmcentrale u graag weer op weg.

van € 1.000.

bijvoorbeeld door een ongeval of proble-

direct de kosten. U hoeft geen jarenlange

men met de garage. Met Rechtshulp

procedures te voeren, want wij regelen
alles voor u.

De gratis Univé Alarmcentrale biedt u
vele extra’s:

Oldtimer tractor vereniging

Verkeer bent u verzekerd van onafhanke-

■	hulp in binnen- en buitenland na een

Wilt u uw oldtimer tractor verzekeren

lijke juridische bijstand voor uw eigen

dan moet u lid zijn van een oldtimer

oldtimer. U kunt ook kiezen voor een

Ongevallen opzittendenverzekering (OOV)

tractor vereniging.

uitgebreider pakket, waarmee alle leden

De OOV is alleen af te sluiten voor

van uw gezin in het verkeer verzekerd

oldtimer bromfietsen.

zijn.

Voor een gering bedrag per jaar zijn u en

ongeval
■	24 uur per dag, 7 dagen per week
■	bestuurder, passagiers en beschadigde oldtimer worden teruggebracht
naar Nederland. Zelfs als uw oldti-

uw passagiers verzekerd van een

mer total loss is

Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

uitkering als er na een verkeersongeluk

De SVI van Univé is een zeer uitgebreide

sprake is van:

verzekering voor u en uw passagiers met

■	
blijvende invaliditeit (verzekerd

een aantrekkelijk lage premie. Deze verzekering dekt namelijk de werkelijk gele-

bedrag € 35.000)
■	
overlijden (verzekerd bedrag € 10.000)

den schade, zowel letsel als materieel tot
1 miljoen euro! Hierbij kunt u denken aan

Voorwaarden Univé Oldtimerverzekering

bijvoorbeeld: kosten van aanpassingen

De voorwaarden vindt u op www.unive.nl/

van de woning bij invaliditeit, inkomens-

oldtimerverzekering/documenten.

Tot wel 10% Pakketkorting bij meerdere

derving als u uw huidige beroep niet meer

schadeverzekeringen

kunt uitoefenen, medische kosten die niet

Univé staat bekend om haar goede prijs-

(volledig) door uw zorgverzekeraar wor-

kwaliteitverhouding. Maar het kan nog

den vergoed, (extra) huishoudelijke hulp

voordeliger. Wanneer u meerdere soorten

of kinderopvang en schade aan bagage.

schadeverzekeringen afsluit bij Univé,

De verzekering kan u niet alleen veel

krijgt u tot wel 10% korting op uw totale
premie. Daarnaast profiteert u natuurlijk
van het gemak van al uw verzekeringen
onder één dak. Lees er meer over op
www.unive.nl/pakketkorting.
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Uw oldtimerverzekering
eenvoudig geregeld

De voordelen op een rij

Makkelijk afsluiten
Een oldtimerverzekering sluit u snel en makkelijk af via internet.
Op www.unive.nl/oldtimerverzekering kunt u snel uw premie berekenen en uw
verzekering afsluiten. Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij de Univé-adviseur bij u in
de buurt. Kom gerust eens binnen bij één van de 150 Univé-winkels.
Als u liever telefonisch uw zaken regelt kan dat ook. Bel dan 0592 – 349 350 voor
persoonlijk advies.

■	Uitgebreide dekking, onder andere voor diefstal, beschadiging, schade na
aanrijding en brand

■	Voordelige premie
■	Terughaalgarantie beschadigde oldtimer en passagiers uit buitenland, ook als
uw oldtimer total loss is

■	Motorhelm en motorkleding meeverzekerd
Handige opzegservice
Sluit u een oldtimerverzekering af, dan helpen wij u met het opzeggen van uw huidige

■ Ook dekking tijdens concours d’elegance, toertochten, etc.

verzekering. Zo weet u zeker dat de overstap zonder rompslomp verloopt. U hebt
tegenwoordig vaak een opzegtermijn van slechts één maand.
Kijk ook op www.unive.nl/opzegservice.

Moeite met het invullen
van uw schadeformulier?
In de Univé-winkel helpen
we u er graag mee.
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