Oldtimer autoverzekering
Heeft u een klassieke auto van 25 jaar of ouder? Wij begrijpen dat u niet alleen trots
maar ook zuinig bent op uw klassieke auto. Mocht u onverhoopt schade rijden, dan
wilt u dat uw klassieke auto zo snel mogelijk gerepareerd wordt en dat de kosten
hiervan gedekt zijn. Graag nemen wij deze zorg voor u weg. Wij begrijpen dat u weer
snel de weg op wilt zonder gedoe achteraf. Met de oldtimer autoverzekering van
Vetera geniet u volop van uw klassieke auto.

Verzeker tot 7 auto’s met de verzamelpolis
Naast onze oldtimer autoverzekering hebben wij ook een unieke auto verzamelpolis. Als u meerdere klassieke auto’s hebt, dan kunt u met deze verzamelpolis tot
7 klassieke auto’s verzekeren op één polis tegen een zeer lage vaste premie. Bij de
verzamelpolis voor klassieke auto’s geldt wel dat er sprake moet zijn van 1, 2 of 3
vaste bestuurder(s).

Dekkingsoverzicht

Scherpe premies
KLIK EN BEREKEN
UW PREMIE

Bij Vetera verzekert u uw klassieke auto standaard
tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Wilt u
uw klassieke auto nog beter verzekeren zodat
u helemaal onbezorgd van uw klassieker kunt
genieten? Dat kan! Bij Vetera heeft u ook de
mogelijkheid om uw klassieke auto te verzekeren
tegen Brand/Diefstal of Volledig Casco. Wanneer de
huidige dagwaarde € 15.000,- of hoger is, dan zal
uw klassieke auto wel getaxeerd moeten worden.

UNIEK

VERZAMEL
POLIS
TOT
7 AUTO’S

Dekkingsoverzicht Oldtimer autoverzekering
WA
WA +
WA +
		
Brand/
Volledig
Vergoeding bij:		
Diefstal
Casco
Schade toegebracht aan anderen



Schade toegebracht aan spullen van anderen



Hulpverlening bij ongeval



Diefstal van de auto		


Brand en blikseminslag		


Schade veroorzaakt aan eigen auto			

Ruitschade			

Hulp bij pech in het buitenland			

Aanrijding met dieren			

Storm			

Vandalisme			


Uw oldtimer, onze passie

Onze premies

Klassieke autoverzekering
Heeft u een klassieke auto van 25 jaar of ouder en gebruikt u deze alleen
hobbymatig? Verzeker dan uw klassieke auto bij Vetera tegen een zeer
scherpe premie.
In onderstaande tabel treft u de jaarpremie aan van de WA-verzekering en
aanvullende verzekeringen.

							
WA			
SVI			
OVI			
VRB
Jaarpremie			

€ 48,00

€ 35,00

€ 17,50

€ 20,00

Verzamelpolis tot 7 auto’s
Heeft u meerdere klassieke auto’s van 25 jaar of ouder en gebruikt u deze
alleen hobbymatig? Dan kunt u met de verzamelpolis van Vetera maar liefst
7 klassieke auto’s verzekeren tegen een zeer lage vaste premie. Bij de
verzamelpolis geldt wel dat er sprake moet zijn van 1, 2 of 3 vaste bestuurders.
In onderstaande tabel treft u de jaarpremie aan van de WA-verzekering en
aanvullende verzekeringen voor maximaal 7 klassieke auto’s.

Bezoekadres:
Stelling 5, 7773 ND Hardenberg

							
WA			
SVI			
OVI			
VRB
1 vaste bestuurder		 € 90,00
€ 35,00
€ 17,50
€ 20,00
2 vaste bestuurders		€ 135,00
€ 52,50
€ 26,25
€ 30,00
3 vaste bestuurders		€ 180,00
€ 70,00
€ 35,00
€ 40,00

Bereikbaar via:
T (0523) 28 23 28
F (0523) 28 23 29
E info@vetera.nl
I vetera.nl

Aanvullende dekkingen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:15 - 17:30 uur
Zaterdag
09:00 - 12:00 uur

Bij Vetara is uw klassieke auto standaard verzekerd tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid (WA). U kunt de WA-verzekering uitbreiden met dekking voor
Brand/Diefstal of Volledig Casco.
Brand/Diefstal
Volledig Casco

1,0% per duizend euro verzekerd bedrag
1,3% per duizend euro verzekerd bedrag

In bovengenoemde tabellen hebben wij enkele afkortingen gebruikt. Hieronder
leest u waar deze afkortingen voor staan:
WA = WA verzekering
SVI = Schadeverzekering inzittenden
OVI = Ongevallenverzekering inzittenden
VRB = Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Alle genoemde premies exclusief kosten en assurantiebelasting.

Schadehulplijn buiten kantooruren:
06 - 13 67 35 56

Uw oldtimer,
onze passie

KLIK EN BEREKEN
UW PREMIE

vetera.nl

