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by Hiscox

Commerciële brochure

Uw auto heeft een verhaal.

Een klassieke auto is een reis. Het is een bezit dat draait om belevingen.
Met een verhaal over ontmoetingen, ontdekkingen en andere landen.
Tegelijkertijd bepalen subjectieve waarnemingen de waarde.
Waar komt de auto vandaan, wie waren de bezitters,
in welke staat is dit exemplaar? Geheel origineel of tot in de
puntjes gerestaureerd? Hiscox is de verzekeraar die
deze waarde én uw liefde voor klassieke auto’s
begrijpt. Niet voor niets sponsoren wij in heel
Europa bekende evenementen zoals de Ardenne
Roads en de London to Brighton. Op verschillende
evenementen rijden wij zelfs met onze eigen teams.

Partner van:

Tijdens een rally raakte een vooroorlogse originele Mercedes-Benz
beschadigd. Wij schakelden een gespecialiseerde carrosseriebouwer in
om de schade te herstellen en betaalden de rekening van € 120.000,-

Uw volledige bezit verzekerd.

Collection Cars by Hiscox: een verzekering alle risico’s voor één
bijzondere auto of voor uw volledige collectie. Hiscox heeft jarenlange
wereldwijde ervaring in het verzekeren van verzamelingen en unieke
auto’s. Daarom is Collection Cars by Hiscox dé verzekering tegen
onvoorziene gevaren. Een aanrijding of diefstal, maar ook schade
door transport of overstekend wild.

Bijzondere oplossingen voor collecties.

Het bezitten van een collectie is het zorgdragen voor bijzonder
erfgoed. Hiscox verzekert als leidend (kunst)verzekeraar talloze
verzamelingen wereldwijd en weet dat het speciﬁek maatwerk vereist
om een verzameling goed te verzekeren. Hierbij kijken wij naar de
samenstelling en de bijzondere kenmerken van uw verzameling.
Eveneens houden wij rekening met de eisen die u stelt aan uw
verzekering. Zo begrijpen wij bijvoorbeeld dat u niet met al uw
klassiekers tegelijk kunt rijden.

Aangeboden dekking
ü Auto wordt verzekerd in aangenomen waarde
ü Geen afschrijving en zonder verplichte herschatting
ü Bijstand na een ongeval omvattende de kosten voor het
vrijmaken van de rijweg, slepen naar dichtbijzijnde garage,
voorlopige bewaring, repatriëren van het onbruikbaar voertuig

Risico’s die niet gedekt zijn
ü Het verzekerd voertuig is niet verzekerd voor de verplichte
burgerlijke aansprakelijkheid
ü Pechverhelping
ü Rechtsbijstand
ü Bestuurdersverzekering

N.B. De dekking heeft een looptijd van één jaar die stilzwijgend hernieuwd wordt.

Ombudsman van de verzekeringen:
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel
T 00 32 (0) 25 47 58 71
E info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
Hiscox SA, Belgische bijkantoor,
gevestigd te Bourgetlaan 42 B8,
1130 Brussel, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0683.642.934 en toegelaten
door de Nationale Bank van België
(“NBB” - de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel, België) onder nummer 3099;
Hiscox SA is een Luxemburgse verzekeraar
met maatschappelijke zetel te 35F
Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg,
Groot-Hertogdom Luxemburg,
(Registre de Commerce et des Sociétés:
B217018). Ze staat onder toezicht van de
Commissariat aux Assurances (“CAA” - 7,
Boulevard Joseph II, 1840 Luxemburg,
Groot-Hertogdom Luxemburg).

Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
U kan zich richten tot uw makelaar om een oﬀerte te bekomen. Voor volledige informatie omtrent de dekking
verwijzen wij naar het IPID, de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis. U vindt deze op onze website
https://www.hiscox.be/nl of via uw makelaar. Om een volledig begrip te krijgen van dit product wijzen wij op de
noodzaak om deze documenten door te nemen vóór de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst.
De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

