Factsheet
Klassiekerverzekering
Klassiekerverzekering van Turien & Co. Assuradeuren
Primair Klassieker Polis
Productlijn

• 	 Basisdekking
• 	 Zeer scherpe premie

Prima Klassieker Polis
• 	 Uitgebreide dekking
• 	 Goede prijs-kwaliteitverhouding

Premium Klassieker Polis
• 	 Beste dekking

• 	 Goede premie

Kilometrage

3.000 km

5.000 km

7.500 km / 10.000 km

Eigen risico casco

€ 225

€ 225

€ 225

Taxatiewaarde

24 maanden

36 maanden

36 maanden

Overwaarde dekking

n.v.t.

n.v.t.

10%

Repatriëring

Afhankelijk van de waarde

Altijd-terug-garantie

Altijd-terug-garantie

Rechtsbijstand

Optie

Optie

Optie

Schadeverzekering inzittenden

Optie

Optie

Optie

Ongevallen inzittenden

Optie

Optie

Optie

Onderdelen bij derden

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Verzekerd

Puzzelritten, clubevenementen en shows
Nederland

Verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Puzzelritten, clubevenementen en shows
Buitenland

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Kilometrage 10.000 km (alleen mogelijk bij Premium Klassieker Polis)
50% premietoeslag bij WA en Casco
20% premietoeslag bij Minicasco
Premietoeslag voor klassiekers met diesel en LPG tot 40 jaar
150% premietoeslag bij WA
100% toeslag bij Casco

Eigen Risico
Eigen risico wordt verminderd met € 225 wanneer reparatie wordt uitgevoerd door een Schadegarant herstelbedrijf.
Korting bij eigen risico casco
€ 750

10%

€ 1.000

15%

€ 2.500

25%

€ 5.000

30%

Acceptatierichtlijnen
Uitgangspositie voor acceptatie is het bezit van een motorrijtuig voor dagelijks gebruik naast het te verzekeren klassieker object.
Een enkele WA dekking is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld verzamelingen).
Een enkele WA dekking voor een voertuig met diesel en LPG is niet mogelijk.

Beveiliging
Een aanvullende beveiligingseis in de vorm van een peilzender is verplicht voor de merken Porsche en Mercedes-Benz met een getaxeerde
waarde van € 50.000 of meer.

Vragen?
Bij twijfel of een auto kan worden aangemerkt als klassieker, kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met onze acceptatieafdeling via
072 5 181 199 of stuur een e-mail naar: auto@turien.nl
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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