
Tarieven 
U hebt drie mogelijkheden om uw klassieker te verzekeren: WA,  

beperkt casco en volledig casco (zie achterzijde voor uitleg dekking).

WA-polis 

Auto 20-35 jaar oud € 55,-

36 jaar en ouder € 45,-

WA plus - beperkt casco

Auto 20-35 jaar oud € 55,- + 1,3% van de getaxeerde waarde*

36 jaar en ouder € 45,- + 0,8% van de getaxeerde waarde*

WA plus - volledig casco (all-risk) 

Auto 20-35 jaar oud € 55,- + 1,75% van de getaxeerde waarde*

36 jaar en ouder € 45,- + 1% van de getaxeerde waarde*

* De premie gebaseerd op de getaxeerde waarde is minimaal € 60,-.

klassiekerpolis©

Met de klassiekerpolis van Polis Direct is uw oldtimer zeer voor- 
delig en compleet verzekerd. U betaalt een vaste premie, ook 
na schade. En u hebt al een WA-verzekering voor slechts € 45,- 
per jaar! De klassiekerpolis voldoet aan de acht eisen van de 
Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC):

•  Geen leeftijdsdiscriminatie van de verzekerde/bestuurder.

• Erkenning van clubtaxaties.

• Geen koppelverkoop met de dagelijkse auto.

•  Geen beperking van de dekking tijdens toer-  

en regelmatigheidsritten.

•  Altijd-terug-garantie na een ongeval.

•  Goede regeling van de cascoschade.

• U kiest zelf waar u de auto laat repareren.

•  Na uitkering van een total loss schade kunt u  

uw voertuig terugkrijgen.



Wanneer kunt u uw klassieke auto bij Polis Direct  
verzekeren? 
•  Uw auto is minimaal 20 jaar oud.

•  U gebruikt de auto recreatief, dus niet dagelijks.

•  U rijdt maximaal 7.500 km per jaar.

Meer weten?
Alle informatie over onze klassiekerpolis en de polisvoorwaarden 

vindt u op www.polisdirect.nl.

Direct een klassiekerpolis regelen?
Een klassiekerpolis is zo geregeld. Bel 024-366 56 60 (€ 0,05 p.m.) 

of ga naar www.polisdirect.nl.

Verzekeringsvormen
WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) 

Vergoeding van schade die u bij anderen veroorzaakt.

WA plus – beperkt casco 

U bent niet alleen WA-verzekerd, maar ook verzekerd tegen diefstal, 

ruitschade, brand, storm, hagel, aanrijding van loslopende dieren en 

natuurrampen.

WA plus – volledig casco 

Deze polis is gelijk aan beperkt casco, maar u bent ook verzekerd in 

geval van botsing, omslag en als u van de weg raakt.

Deze tarieven worden verhoogd met 7% assurantiebelasting.

De waarde van de klassieker dient vastgesteld te zijn door een erkend 

taxateur. Het eigen risico is standaard € 225,-.


