De Zilverster oldtimerverzekering
Speciaal voor liefhebbers van Mercedes-Benz klassiekers

Aanvraag
Bij uw dealer kunt u terecht voor een offerte op maat.
Via onze website www.mercedes-benzautoverzekering.nl
kunt u snel en eenvoudig zelf een offerte maken. Hebt u
nog vragen? Bel (030) 605 98 41. Wij helpen u graag!

10654-05-13

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, Telefoon (030) 605 98 41, Fax (030) 605 92 81,
verzekeringen@daimler.com, www.mercedes-benzautoverzekering.nl, Wft-vergunningnummer 12013393

De Zilverster
oldtimerverzekering
Mercedes-Benz Insurance hecht veel waarde aan het behoud van het
Mercedes-Benz erfgoed in Nederland. Daarom bieden wij speciaal voor
alle Mercedes-Benz klassiekers een verzekering met zeer aantrekkelijke
premies en prima voorwaarden.

Dekkingen
U kunt kiezen uit verschillende dekkingen:
• WA/casco
• Alleen een WA-dekking (wettelijke
aansprakelijkheid); vergoedt de schade die u
met uw auto aan anderen en hun bezittingen
toebrengt.
• Een WA-dekking in combinatie met een
brand- en diefstaldekking.
Premies

Voordelen van de Zilverster oldtimerverzekering:
• Zeer concurrerende tarieven.
• De Zilverster oldtimerverzekering is bedoeld voor Mercedes-Benz klassiekers van minimaal twintig
jaar oud. Of Mercedes-Benz klassiekers van minimaal vijftien jaar oud, als deze een taxatiewaarde
van minimaal €10.000,- hebben of in cabrioletuitvoering zijn.
• Er is een mogelijkheid om klassieke bedrijfsauto’s van Mercedes-Benz te verzekeren.
• Volledige cascodekking is mogelijk op basis van de taxatiewaarde als een taxatierapport van
maximaal drie jaar oud beschikbaar is.
• Ook een taxatie door een door de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs)
erkende club is toegestaan.
• De verzekering heeft een dekking tot 8.000 kilometer per jaar; uitbreiding van de dekking
tot 12.000 kilometer per jaar is ook mogelijk.
• Bij schade in het buitenland is vervoer naar Nederland altijd mogelijk, ook als de vervoerskosten
de waarde van de auto overstijgen. Deze dekking is standaard in de WA-verzekering opgenomen.
• Een gratis off-road dekking voor de 4 x 4-uitvoeringen van Mercedes-Benz.
• Een gratis dekking voor vervanging van sleutels en sloten na verlies of diefstal van de sleutels.

Dekking

Leeftijd voertuig
15-19 jaar 20-34 jaar > 35 jaar

WA

€115,-

€70,-

€55,-

Brand/diefstal

1,35%

1,15%

0,60%

2,10%

1,65%

0,95%

van de te verzekeren waarde

Casco

Wagenparken en andere merken
klassiekers
Mercedes-Benz Insurance biedt ook
oldtimerverzekeringen voor klassieke auto’s
van andere merken. En als u meer dan zes
klassiekers hebt, doen wij u graag een op maat
gesneden wagenparkvoorstel.

van de te verzekeren waarde
Bedragen zijn per jaar, exclusief poliskosten en 21% assurantiebelasting.
Premiepercentages zijn gebaseerd op de te verzekeren waarde.

Overige dekkingen
Ook kunt u de verzekering van uw
Mercedes-Benz klassieker uitbreiden met
de volgende aanvullende dekkingen:
Verhaalsbijstand €16,Juridische hulp bij het verhalen van schade aan uw auto bij degene die
de schade veroorzaakt heeft. De verhaalsbijstand is ook bedoeld voor
het verhalen van de waardevermindering van uw auto als gevolg van
een schade, de huurkosten van een vervangende auto en schade aan
uw privé-zaken die zich in of op de auto bevonden.

Verkeersrechtshulpverzekering €47,50
Juridische hulp na een ongeval als u of een gezinslid deelneemt aan het
verkeer (ook fiets, voetganger, etc).

In de polisvoorwaarden van de Zilverster oldtimerverzekering kunt u nalezen wat de exacte
voorwaarden van deze verzekering zijn.

Kortingen
• Leden van een door de FEHAC erkende
club krijgen 5% korting.
• Leden van de Mercedes-Benz Automobiel
Club krijgen 10% korting.
• Voor elke tweede auto krijgt u 50% korting op
de WA-premie, alleen als u zelf - als
verzekeringnemer- in deze auto rijdt.

Ongevallen inzittendenverzekering €18,Vergoedt per inzittende een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of
overlijden.

Schadeverzekering inzittenden €43,50
Dekt schade als gevolg van lichamelijk letsel en schade aan bezittingen
van inzittenden

Nu aanvragen
U kunt de verzekering van uw oldtimer
direct aanvragen via onze website
www.mercedes-benzinsuranceservices.nl.
Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer
(030) 605 98 41.

