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Wat is gedekt ?   

The Classic Car Assistance  dekt onder andere : 

 Pechverhelping ; 

 Lokaal slepen en repatriëring. Bij afwezigheid van een 
wegenwachter organiseert de verzekeraar de sleping en 
waarborgt zij de terugbetaling van de kosten tot een 
maximum van € 375; 

 Repatriëring van het gedekte voertuig  

 Verzending van onderdelen ; 

 De verzekeraar organiseert de dedouanering en staat in 
voor de douanekosten die zouden worden geëist voor de 
vernieling van het voertuig, naar aanleiding van een 
vastgestelde diefstal, onherstelbare pech, brand of 
ongeval; 

 Depannage door slotenmaker 50€ 

 

 Optie Europa zonder vervangwagen dekt onder andere: 

 Zie voorwaarden The Classic Car Assistance + Europa 

 Optie Europa met vervangwagen dekt onder andere: 

 The Classic Car Assistance organiseert en staat in voor 
de terbeschikkingstelling aan de begunstigde van een 
vervangwagen van categorie A, B of C van eender welk 
merk, met een maximum van 5 kalenderdagen  

 

 Optie medische bijstand dekt onder andere: 

 

 Vervangingschauffeur; 

 Tussenkomst bij ziekte of ongeval 

 Repatriëring van het stoffelijk overschot  

 Medische repatriëring 

 Vervroegde terugreis 

 Medische kosten in BE na operatie of ongeval in het 
buitenland 

 Bezoek aan een begunstigde opgenomen in een 
buitenlands ziekenhuis (jonger dan 18 jaar) ; 

 Verzending van geneesmiddelen en prothesen, brillen 
of medisch materiaal ; 

 Skiwaarborgen 

 

Wat is niet gedekt ? 

The Classic Car Assistance dekt onder andere  niet : 

 Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de 
onderschrijving; 

 Elke gebeurtenis die rechtstreeks of onrechtstreeks 
gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die 
van toepassing is; 

 Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet 
naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt 
door de constructeur ; 

 Braak of slechte staat van het glas of de lichten ; 

 Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een 
werkplaats van een koetswerkhersteller; 

 Sleping bij immobilisatie van het voertuig in de 
woonplaats of opslagplaats. 

 Optie Europa met vervangwagen dekt onder andere niet: 

 De brandstofkosten en de tolkosten zijn ten laste van 
de begunstigde, alsook de eventuele kosten voor de 
terugzending van het voertuig (drop off).  

 Optie Medische bijstand dekt onder andere niet: 

 Het hervallen of verergeren van een ziekte of een 
pathologische toestand gekend voor het vertrek; 

 Hospitalisatie en operatie in het buitenland die reeds 
werden voorzien voor de afreis. 

 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! De wisselstukken, brandstof, smeeroliën, blijven ten 
laste van de begunstigde.  

! Gedekt voertuig : maximumgewicht : 5,5 ton – 
maximale lengte 6,5 meter en maximum hoogte         
3 meter  

 Optie Europa  

! Kosten voor hotel in afwachting herstelling voertuig: 
max. 65 € per nacht en per begunstigde of max.       
500 €; 

 Optie Medische bijstand 

! Bezoek aan de gehospitaliseerde begunstigde in het 
buitenland: max. 500 €. 
 

 

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze 
verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is 
niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit 
verzekeringsproduct. 

 Welk soort verzekering is dit? 

The Classic Car Assistance is een verzekeringscontract waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt in te grijpen ten gunste van de 
begunstigden wanneer deze wegens bepaalde gebeurtenissen geconfronteerd worden met incidenten aan hun voertuig. 

 

 

 

Bijstandsverzekering  
Informatiedocument over het verzekeringsproduct        
ATV NV                   The Classic Car Assistance  

ATV NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het 1015 - RPR Brussel – BTW BE.0441.208.161 - Wetstraat 44 -1040 Brussel. 
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Waar ben ik gedekt? 

 In België en tot 300 km buiten de Belgische landsgrenzen. 

 Optie Europa De prestaties voor voertuigen in het kader van het contract reisbijstand buitenland “voertuig” gelden in 
de landen van de Europese Unie (behoudens Estland, Cyprus, Letland en Litouwen) alsook in Monaco, San Marino, 
Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Montenegro, Bosnië-Herzegovina,  IJsland, Macedonië, Noorwegen 
en Servië, met uitzondering van België. De prestaties die aan de personen gewaarborgd worden in het kader van het 
contract reisbijstand buitenland “personen” gelden over de hele wereld, met uitzondering van België. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Informeer de verzekeraar onmiddellijk en volg de gegeven instructies op; 

 Zonder verwijl de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, 
teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; 

 Geef de originele documenten met betrekking tot de omstandigheden, gevolgen en schade. gevolgen van het incident. 

 

 Informeer Marsh Fleet Assistance onmiddellijk en volg de gegeven instructies op. 

 Zonder verwijl Marsh Fleet Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden 
gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.  

 Geef de originele documenten met betrekking tot de omstandigheden, gevolgen en schade.  

 Zonder verwijl de nodige maatregelen treffen ter verhindering en beperking van de gevolgen van het incident 

  

  

  

  

 

Wanneer en hoe betaal ik? 

Men kan intekenen op de waarborgen van The Classic Car Assistance mits betaling van de bijdrage voor het gewenste contract. Na 
ontvangst van de betaling krijgt de inschrijver een betalingskwitantie toegestuurd. 

 
 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De geldigheidsduur van het contract begint 48 uur na het onderteken van het contract. In geval het contract een latere begindatum 
bepaalt, dan treden de waarborgen in werking vanaf vermelde datum.  

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 

opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 

met ontvangstbewijs. 

 

ATV N.V., Wetstraat 44 te 1040 Brussel (België), 0441.208.161, RPR Brussel, IBAN BE69 6300 1222 3978. Verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het 

nummer 1015. www.touring.be 

http://www.touring.be/

