Klassieke Motor Verzekeringen: Europeesche/Unigarant
Europeesche
U kunt de volgende dekkingen verzekeren:
WA
Wettelijk verplichte verzekering (zodra het voertuig tenaamgesteld is!) die dekking biedt voor schade
met uw voertuig toegebracht aan derden (letsel tot € 5.000.000, materieel tot € 2.500.000).
WA/Beperkt Casco
WA, uitgebreid met dekking aan eigen voertuig voor o.a. ruit-, diefstal-, brand-, stormschade en
schade als gevolg van overstekend wild.
WA/Volledig Casco
WA, uitgebreid met dekking aan eigen voertuig als bij Beperkt Casco, plus dekking voor vrijwel alle
van buiten komende onheilen. Een dekking waarbij u onder meer verzekerd bent tegen schade aan
uw voertuig door botsen, van de weg geraken en kwaadwillige beschadiging.
Aanvullende dekkingen:
Hulpverlening Nederland: complete hulpverlening in Nederland is standaard verzekerd.
Vanzelfsprekend inclusief pechservice. Eén telefoontje en SOS International biedt professionele hulp
bij pech en ongeval.
Hulpverlening Europa: wanneer de klassieker wel eens gebruikt wordt buiten Nederland is
Hulpverlening Europa een must. Groot pluspunt bij deze optie dat er een altijd-terughaal-garantie is;
onafhankelijk van de waarde van de klassieker wordt deze altijd naar Nederland teruggehaald.
Helm en kleding: met deze uitbreiding verzekert u de helm en kleding van u en uw medemotorrijders
achterop of in het zijspan.
Ongevallen-opzittendenverzekering: uitkering bij blijvend letsel of overlijden aan inzittenden,
ongeacht de schuldvraag. U heeft keuze uit verschillende verzekerde bedragen per persoon: bij
overlijden van €7.500 tot €20.000,- en bij blijvende invaliditeit maximaal van €15.000 tot €40.000,-. De
uitbreiding Ongevallen opzittenden kunt u ook afsluiten voor mensen achterop of in het zijspan.
Schadeverzekering voor opzittenden (SVO): de schadeverzekering voor inzittenden dekt bij een
verkeersongeval, ongeacht de schuldvraag, zowel materiële (de klassieker zelf valt hier niet onder) als
immateriële schade (waaronder smartengeld). Het verzekerde bedrag is voor alle verzekerden samen
€1.000.000,-.
Verhaalsbijstand-extra: hulp bij het verhalen van materiële schade aan de klassieker,
waardevermindering, huurkosten vervangende motor en alle andere schade zoals letsel, smartengeld
en inkomstenderving; plus contractsrechtsbijstand in verhaalszaken over vergoeding en reparatie.
Rechtsbijstand: deze dekking is niet alleen voor het verhalen van schade geleden tijdens
verkeersdeelname maar ook voor alle andere zaken die kunnen spelen rond het bezit en het gebruik
van uw klassieker.

Unigarant
U kunt de volgende dekkingen verzekeren:
WA
Wettelijk verplichte verzekering (zodra het voertuig tenaamgesteld is!) die dekking biedt voor schade
met uw voertuig toegebracht aan derden (letsel tot € 5.000.000, materieel tot € 2.500.000).
WA/Volledig Casco
WA, uitgebreid met dekking aan eigen voertuig voor o.a. ruit-, diefstal-, brand-, stormschade en
schade als gevolg van overstekend wild, plus dekking voor vrijwel alle van buiten komende onheilen.
Een dekking waarbij u onder meer verzekerd bent tegen schade aan uw voertuig door botsen, van de
weg geraken en kwaadwillige beschadiging.
Aanvullende dekkingen:
Schadeverzekering voor opzittenden (SVO): Deze verzekering voorziet in het vergoeden van de
werkelijk geleden schade die u of uw nabestaanden lijden door invaliditeit of overlijden. Bijvoorbeeld
bij blijvende invaliditeit de kosten van aanpassingen, medische behandeling en inkomstenderving. Het
verzekerde bedrag is voor alle verzekerden samen € 50.000,-.
Verhaalsrechtsbijstand: u krijgt juridische bijstand bij het verhalen van schade aan of met de
klassieker op derden. Unigarant doet gratis onderzoek naar de schuldvraag, laat expertise verrichten
en voert de bijbehorende correspondentie.
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