
COLLECTION  
CARS BY HISCOX DE AUTO IS ÉÉN  

VAN DE MEEST  
FABELACHTIGE
UITVINDINGEN DIE  
DE MENS OOIT  
HEEFT GEREALISEERD.



Uw collectiewagen heeft een emotionele waarde. Deze valt deels in 
geld uit te drukken, maar nooit helemaal. Collection Cars by Hiscox 
is de verzekering die rekening houdt met de bijzondere status van  
uw exclusieve auto. Het is een verzekering die het risico van bezit 
van de exclusieve auto op de meest aangename manier verzekert. 
Ongeacht of u één wagen bezit of een complete privéverzameling.

Gebaseerd op haar uitgebreide ervaring, heeft Hiscox een 
verzekeringsproduct ontwikkeld dat uw privé-collectie 
van unieke auto’s beschermt tegen alle door u gevreesde 
materiële schade :

Een verzekering die op maat kan worden gemaakt 
Uw collectie is verzekerd tegen elk onvoorzien gevaar zoals 
een ongeval, een diefstal, schade aan het lakwerk en zelfs 
een aanrijding met dieren of het vallen van rotsblokken. Dit 
alles naargelang uw specifieke behoeften en zonder dat u  
uw auto iedere drie jaar opnieuw dient te laten schatten.

Een soepel contract
Om tegemoet te komen aan uw gemoedsrust, waarborgt dit 
contract de waarde die u heeft verzekerd bij de aanvang van 
het contract en dit zonder afschrijving over de jaren heen. Zo 
hoeft u zich alvast geen zorgen te maken in geval van een 
totaal verlies. Verder verzekert dit contract de vervanging van 
uw sleutels in geval van diefstal en zelfs uw 
gepersonaliseerde nummerplaat in geval uw voertuig is 
gestolen.

Een polis zonder verrassingen 
Hiscox is voorstander van korte, duidelijke en transparante 
verzekeringspolissen. Er mag, op het ogenblik dat er zich een 
schadegeval voordoet, geen enkele discussie ontstaan over 
het al dan niet ten laste nemen van de schade. Zelfs niet 
indien het uw garagist is die met uw wagen reed op het 
ogenblik dat de schade zich voordeed. 

Een flexibele vrijstelling
Wij kunnen, al naargelang uw wensen, een vrijstelling  
op maat overeenkomen. Op brand, diefstal of aanrijding 
met dieren hebben we zelfs geen vrijstelling. Dit is wat  
wij een tailor-made oplossing noemen. 

Een concurrentiële premie
Hiscox biedt een verzekeringsproduct met een grote 
toegevoegde waarde aan tegen erg concurrentiële 
voorwaarden. De prijs wordt bepaald door de waarde 
van het voertuig en/of de omvang van de collectie en  
de door u gewenste bijzondere dekkingen. 

Een uitmuntende schaderegeling
Indien de voorbumper gebarsten is of indien de zetel  
met orgineel leder gescheurd is, moet de hulp worden 
ingeroepen van de beste ambachtslieden teneinde uw 
voertuig zijn authentieke karakter terug te bezorgen. 
Bovendien is ieder voertuig verzekerd in aangenomen  
waarde, dit om iedere discussie over de waarde  te 
vermijden.
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Onze claimsfilosofie 
Snel, fair, altijd correct. Het zijn de beginselen van onze 
schadeafhandeling. Dient u een claim in? Dan gaan wij  
ervan uit dat deze juist is en zoeken we niet naar uitsluitingen. 
Het is een manier van zakendoen en meedenken die even 
aangenaam als correct is. 

Hiscox is een Britse verzekeraar  
die uitermate gespecialiseerd is  
in het verzekeren van risico’s  
van particulieren, die door andere 
verzekeraars als te ingewikkeld  
of te moeilijk ervaren worden.
Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar  
of met Hiscox België.


