THE CLASSIC CAR INSURANCE®
De bepalingen voorzien op het onderhavige document zijn strikt van toepassing indien de waarborg of de uitbreiding voorzien wordt op het
verzekeringsattest en zij vormen zo de toepasselijke clausules.
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Toelatingsvoorwaarden
Kunnen deze polis onderschrijven, de leden van de clubs die bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw zijn aangesloten ; de supporters
van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw, mits zij ook eigenaar of gebruiker zijn van een voertuig voor dagelijks gebruik. Indien het een
firmawagen betreft, wordt een verklaring van de werkgever geëist ; (brug)-gepensioneerde die in het bezit zijn van een abonnement van het openbaar
vervoer en die lid zijn van een club die bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw zijn aangesloten of supporter zijn van de Belgische
Federatie voor Oude Voertuigen vzw.“
Alle voertuigen moeten op naam van dezelfde persoon staan of van de leden van het gezin die op hetzelfde adres wonen.
Indien de onderschrijver niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zal het contract worden opgezegd vanaf de eerstkomende vervaldag.
Verzekerde personen
Personen in het bezit van een lidkaart van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw en aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
Verzekerde voertuigen
Onder “Classic car” en in functie van de categorie voorzien op het verzekeringsattest wordt verstaan :
een personenauto, een auto voor dubbel gebruik, een lichte vrachtauto, een vrachtwagen, een landbouwvoertuig, een motorfiets (2 of 3 wielen en
motorfietsen met sidecars) of bromfiets voor toerisme van minstens 15 jaar oud ;
Stilzwijgende hernieuwing
Deze verzekeringsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van één jaar tenzij één van de partijen er zich ten miste drie maanden vÓÓr het einde van
de overeenkomst, tegen verzet, wordt hij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Verzet tegen de stilzwijgende verlenging
dient te worden kenbaar gemaakt door middel van een ter post aangetekende brief, een deurwaardersexploot of de afgifte van een opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs. De jaarlijkse vervaldag van onderhavig contract wordt vastgesteld op 1 maart.
Niet-verzekerde activiteiten
De maatschappij verleent geen dekking bij :
• Het commercieel of winstgevend gebruik van het verzekerd voertuig ;
• Het verhuren van het verzekerd voertuig ;
• Het transporteren van goederen voor rekening van derden ;
• Het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- en behendigheidsrally’s ;
• Woon- werkverkeer
Technische keuring
Het ingeschreven voertuig dient aan de technische- en veiligheidsvoorzieningen opgelegd door de wet en de Belgische regelgeving te voldoen.
HOOFDSTUK I – BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (AXA)
Omvang van de waarborg
De maatschappij verleent de dekking, binnen de wettelijke bepalingen alsook :
• Volgens het gebruik vermeld in de wegcode ;
• In alle landen vermeld op de groene kaart ;
• Zonder kilometerbeperking ;
• Zonder beperking van bestuurder
Duur van het contract
Het contract is jaarlijks opzegbaar.
Algemene Voorwaarden
00039-4185561-20151214
HOOFDSTUK II – THE CLASSIC CAR ASSISTANCE (TOURING)
De onderschrijver geniet automatisch van een bijstandsdekking en dit volgens de voorwaarden van “The Classic Car Assistance”.
Gewaarborgde prestaties
De organisatie van de hulpverlening wordt opgestart door telefonisch contact op te nemen met Touring op het nummer +32 2 286 32 50 op het
ogenblik van de gebeurtenis. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar gedurende het hele jaar.
Touring waarborgt de volgende bijstandsprestaties :
• Pechverhelping ter plaatse (indien mogelijk)
• In België : wegslepen naar de dichtstbijzijnde garage of transport van het voertuig naar een garage in België naar keuze van de bestuurder of naar de
woonplaats van de eigenaar (uitsluitend voor voertuigen < 5,5 MTM), indien het voertuig niet ter plaatse kan hersteld worden
• In het buitenland : wegslepen naar de dichtstbijzijnde garage ; repatriëring van het voertuig van < 5,5 MTM naar België indien de herstelduur op
meer dan 3 werkdagen wordt geschat (indien waarborg “uitbreiding Europa” onderschreven werd) ;
• Tussenkomst bij pech of ongeval in België en tot 300 km buiten de landsgrenzen ;
• Vrijstelling vanaf 5 km van de woonplaats of standplaats van het voertuig (ingevolge pech) ;
• Tussenkomst zonder vrijstelling mogelijk mits betaling (€ 133 per interventie) ;
• Ter plaatse herstellen of afslepen naar de dichtstbijzijnde garage van de defecte vrachtwagen in geval van pech ;
• Pechverhelping ter plaatse of takelen door een gespecialiseerd team ;
• Uitbreiding voor heel Europa met mogelijkheid om de optie met of zonder vervangwagen te onderschrijven (pick up and drop off systeem)
• Uitbreiding met de dekking VIP met individuele repatriëring en vervangvoertuig in het buitenland voor 10 dagen (categorie C/D) in plaats van
(dagen); bijstand vanaf de woonplaats in België (dus geen vrijstelling)
Verzekerde waarborgen
Touring komt tussen bij het optreden van een immobilisatie als gevolg van :
• Mechanische-, elektrische- of elektronische defecten ;
• Verkeersongevallen ;
• Bandenpech ;
• Brandstofpanne (zonder of verkeerde) ;
• Vandalisme ;
• Diefstal of poging tot diefstal ;
• Verlies van sleutels of het opsluiten ervan in het voertuig
Uitsluitingen
• Glasbreuk ;
• Immobilisatie van het voertuig door het ingrijpen van de ordediensten ;

• Natuurrampen ;
• Immobilisatie van het voertuig bij een garagist of een koetswerkhersteller ;
• Gebeurtenissen die zich voordoen terwijl de bestuurder niet in staat is te rijden of onder invloed is van alcohol, narcotica of andere verdovende
middelen
Geografische uitgestrektheid
In België en 300 km buiten de landsgrenzen met een vrijstelling van 5 km rond de woonplaats of de standplaats van het voertuig (bij pech). Geen
vrijstelling in geval van ongeval. De tussenkomst zonder vrijstelling is mogelijk mits betaling van € 133 per interventie.
Bijstand Europa
• Uitbreiding van de waarborg in gans Europa ;
• Met vervangwagen (pick up and drop off system) ;
• Zonder vervangwagen
Bijstand Travel Assistance
Uitbreiding van de waarborg aan het gezin.
Begunstigden
De eigenaar, bestuurder of passagiers van het verzekerde voertuig.
Gedekte voertuigen
Alle “Classic Car” (15-24 jaar) en “Oldtimer” (> 25 jaar) voertuigen, verzekerd in het kader van “The Classic Car Insurance” en waarvan de
nummerplaat medegedeeld werd aan de maatschappij.
Niet gedekte voertuigen
• Bromfietsen ;
• Landbouwvoertuigen ;
• Geen depannage voor mobilhomes > 6,5 m
• Voertuigen die voorzien zijn van een buitenlandse nummerplaat, handelaars-, proefritten- en transitplaten
Toepasbare bijzondere voorwaarden
Uitsluitend de bijzondere voorwaarden van huidig contract zijn van toepassing en vervangen de algemene voorwaarden. Is van toepassing “Classic Car
Assistance”
HOOFDSTUK III – RECHTSBIJSTAND VOERTUIGEN – Verkeer “Mobility Gold” (ARAG)
Waarborgen en verzekerde bedragen
• Burgerlijk verhaal : Maximum bedrag per schadegeval : € 12.500
• Strafrechtelijke verdediging : Maximum bedrag per schadegeval : € 12.500
Geografische uitgestrektheid
De waarborg wordt toegekend in gans Europa en in de landen grenzend aan de Middellandse zee, voor zover de verdediging van uw rechten in deze
landen kan gewaarborgd worden.
Uitleg over de verzekerde waarborgen
• Burgerlijk verhaal : Burgerlijk verhaal voor de vorderingen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op de extracontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid. De vergoeding op basis van de wet op de arbeidsongevallen is eveneens inbegrepen in de waarborg.
• Strafrechtelijke verdediging : Strafrechtelijke verdediging indien de onderschrijver vervolgd wordt voor inbruken op wetten, decreten en/of
reglementen evenals een verzoek tot gratieverlening, indien de onderschrijver veroordeeld werd tot opheffing van zijn vrijheid. De waarborg is
uitgesloten in geval van misdaden, gecorrectionalisserde misdaden of indien een in kracht van gewijsde gerechtelijke beslissing heeft uitgemaakt dat
het een vrijwillige inbreuk betreft.
Algemene uitsluitingen
Zijn uitgesloten, de schadegevallen met betrekking tot :
• Oorlogsgebeurtenissen waaraan de verzekerde persoon actief heeft deelgenomen ;
• Burgerlijke en politieke onrusten, stakingen en lock-outs waaraan de verzekerde persoon actief heeft deelgenomen ;
• Nucleaire- en natuurrampen ;
• Fiscaal recht ;
• Burgerrechtelijke verdediging ingevolge het uitoefenen van verhaal tot het bekomen van schadevergoedingen met betrekking tot extracontractuele
materies
Zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met ieder contract dat met de maatschappij werd afgesloten. Dit geldt eveneens voor wat betreft de
rechten van een derde, die een verzekerde persoon zou doen gelden in eigen naam.
Zijn uitgesloten, de schadegevallen met betrekking tot een voertuig dat, op het ogenblik van het plaatsvinden van het schadegeval, bestuurd wordt
door een persoon die geen houder is van een geldige vergunning of rijbewijs en wanneer het voertuig niet of niet wettelijk tot het verkeer werd
toegelaten.
De waarborg blijft eveneens verworven voor de verzekerde personen die, zonder dat er sprake is van laksheid van hun kant, ofwel niet wisten dat de
bestuurder geen vergunning of rijbewijs beschikte, ofwel dat het voertuig niet wettelijk tot het verkeer werd toegelaten.
Toepasbare algemene voorwaarden
393017V-Mobility Gold
HOOFDSTUK IV – INDIVIDUELE ONGEVALLEN – Verzekering inzittenden (AIG EUROPE)
Waarborgen en verzekerde bedragen
• Overlijden : € 12.500
• Blijvende invaliditeit (Officiële Belgische Schaal ter bepaling van Invaliditeit – OBSI) : € 25.000
• Behandelingskosten : € 2.500
Waarborguitbreiding
De waarborgen gelden voor de bestuurder en de passagiers van één enkele “Classic Car”, voor de voertuigen die geïdentificeerd worden door hun
eigenaar of houder zoals bepaald in de rubriek “verzekerden”.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, dragen de volgende referentie : AIG EUR AH GPA DRIVEROCCUPANT GC BEL NL 20150601
HOOFDSTUK V – OMNIUM (HISCOX)
Verzekerde waarde
Tele-estimation verplicht voor voertuigen met een waarde tot 50.000 EUR (incl. BTW), via website BFOV.
Expertiseverslag niet ouder van 6 maanden verplicht voor voertuigen met een waarde boven 50.000 EUR (incl. BTW )
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Degressiviteit – vergoedingswaarde
Geen degressiviteit gedurende 60 maanden en vanaf de 61ste maand wordt er een vermindering van 1% op de expertisewaarde toegepast.
Als de waarde, vastgesteld door de eigenaar, met meer dan 20% ondergewaardeerd is, behoudt de maatschappij zich het recht voor om de
evenredigheidsregel toe te passen.
Als de waarde, vastgesteld door de eigenaar, met meer dan 20% overgewaardeerd is, behoudt de maatschappij zich het recht voor om de reële waarde
toe te passen.
Vrijstellingen
Glasbraak : Een vrijstelling van € 125 wordt toegepast in geval van glasbraak.
Diefstal, brand, natuurrampen, aanrijding van dieren : Geen vrijstelling.
Materiële schade en vandalisme : Een vrijstelling van 2,5% van de verzekerde waarde wordt toegepast met een minimum van € 250.
Voor bestuurders tussen de 23 jaar en 30 jaar geldt een vrijstelling van 5%.
Voor bestuurders jonger dan 23 jaar geldt een vrijstelling van 10% met een minimum van € 1.000.
Garage gedurende de nacht
Wanneer het verzekerde voertuig zich aan de woonplaats of de hoofdverblijfplaats van de verzekeringsnemer en/of de bestuurder bevindt, dient deze,
op straffe van verval, gedurende de nacht (van 22u tot 7u) geplaatst te worden in een afgesloten garage of in een private en afgesloten ruimte. Buiten
deze plaatsen dient de verzekeringsnemer en/of de hoofdbestuurder te handelen als “goede huisvader”.
Clausule evenementen
In tegenstelling tot de algemene voorwaarden zijn toeristische rally’s op de openbare weg, met inbegrip van regulariteitsproeven, verzekerd voor zover
de maximaal toegelaten gemiddelde snelheid maximaal 50km/h bedraagt. Blijft echter uitgesloten: alle schade opgelopen wanneer het verzekerd
voertuig deelneemt aan een evenement zoals een snelheidswedstrijd, een snelheidsrally, een snelheidstest, een veldrit, een autoshow of proeven op om
het even welk autocircuit.
Algemene voorwaarden
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Opgemaakt te Antwerpen, op …
Voor de verzekeraars, bij volmacht
MARSH nv
Al de Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.bfov-fbva.be en www.marshconnect.eu/bfovMC.htm

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar hier.

Opgemaakt te Antwerpen , op 03/05/2019

Voor de verzekeraars, bij volmacht

MARSH nv

