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Een klassieke auto is een reis. Het is een bezit dat draait om belevingen. 
Met een verhaal over ontmoetingen, ontdekkingen en andere landen. 
Tegelijkertijd bepalen subjectieve waarnemingen de waarde. 
Waar komt de auto vandaan, wie waren de bezitters, 
in welke staat is dit exemplaar? Geheel origineel of tot in de 
puntjes gerestaureerd? Hiscox is de verzekeraar die 
deze waarde én uw liefde voor klassieke auto’s 
begrijpt. Niet voor niets sponsoren wij in heel 
Europa bekende evenementen zoals de Tulpenrallye 
en de London to Brighton. Op verschillende 
evenementen rijden wij zelfs met onze eigen teams.

Uw auto heeft een verhaal.
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Uw volledige bezit verzekerd.
Classic Cars by Hiscox: een ‘All risks’-verzekering voor één 
klassieke auto of voor uw volledige collectie. Hiscox heeft jarenlange 
wereldwijde ervaring in het verzekeren van verzamelingen en unieke 
klassiekers. Daarom is Classic Cars by Hiscox dé verzekering tegen 
onvoorziene gevaren. Een aanrijding of diefstal, maar ook schade 
door transport of overstekend wild.

Bijzondere oplossingen voor collecties.
Het bezitten van een collectie is het zorgdragen voor bijzonder 
erfgoed. Hiscox verzekert als leidend (kunst)verzekeraar talloze 
verzamelingen wereldwijd en weet dat het specifi ek maatwerk vereist 
om een verzameling goed te verzekeren. Hierbij kijken wij naar de 
samenstelling en de bijzondere kenmerken van uw verzameling. 
Eveneens houden wij rekening met de eisen die u stelt aan uw 
verzekering. Zo begrijpen wij bijvoorbeeld dat u niet met al uw 
klassiekers tegelijk kunt rijden. 

Tijdens een rally raakte bij een vooroorlogse originele Mercedes-Benz 
beschadigd. Wij schakelden een gespecialiseerde carrosseriebouwer in 
om de schade te herstellen en betaalden de rekening van € 120.000,- 

Classic Cars by Hiscox highlights

 ü ‘All risks’-verzekering (uitsluitend casco).

 ü Dekking tijdens regelmatigheids- en behendigheidsrally’s.

 ü Accessoires, onderdelen en memorabilia zijn automatisch 
meeverzekerd tot € 5000; hoger op verzoek. 

 ü  Repatriëringskosten vergoed als uw auto na een ongeval niet 
meer rijvaardig is.

 ü  Authenticiteit en kwaliteit zijn leidend. Daarom kiest u zelf uw 
specialist voor schadeherstel en reparaties. 

 ü  Europese dekking met mogelijkheden tot uitbreiding buiten 
Europa.

 ü  Aantrekkelijke verzekeringsoplossingen voor grotere 
collecties.
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Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. 
De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, clausules en condities van de specifi eke polis. 


