De voordelen van
Porsche Classic Insurance
voor u op een rij:
•	De taxatiewaarde heeft een geldigheid van 3 jaar,
daarnaast heeft u standaard 10% overdekking.
•	U krijgt uw klassieker altijd terug na een ongeval, dit geldt ook na schade
in het buitenland en na een totaal verlies schade-uitkering.
•

Erkenning van taxatie door uw dealer.

•	Wanneer u met uw klassieker schade toebrengt
aan één van uw andere auto’s is dit verzekerd.
•	Uw auto is ook verzekerd wanneer u puzzelritten rijdt,
clubevenementen heeft of op shows staat, ook in het buitenland.
•

Er geldt een jaarkilometrage tot (naar keuze) 15.000 kilometer per jaar.

•	Uw klassieker heeft een WA-dekking in alle EU-landen en
de landen rondom de Middellandse Zee.
•	Wanneer na een ongeval onderdelen niet meer beschikbaar zijn,
dan is het op maat maken van onderdelen ook verzekerd.
•

Onderdelen zijn ook tijdens restauratiewerkzaamheden verzekerd.

•

Eén vertrouwd aanspreekpunt in de vorm van uw dealer.

•	Optioneel is er een klassieker-rechtsbijstandverzekering te verkrijgen.
Dit betekent dat u niet alleen verzekerd bent voor het claimen van schade
na een aanrijding, maar u heeft tevens recht op juridische bijstand
bij geschillen met transporteurs, garages en taxateurs.

Kijk voor meer financiële diensten van Porsche op www.porsche.nl/finance

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911.
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.
Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.
Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.
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Porsche Insurance en Porsche Classic Insurance zijn verzekeringsproducten van Zürich en
worden uitgevoerd door Turien & Co. Assuradeuren als gevolmachtigde van Zürich VersicherungsGesellschaft AG.
Voor informatie over Porsche Insurance en Porsche Classic Insurance verwijzen wij u naar uw
Porsche dealer die optreedt als verbonden bemiddelaar van Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.
U kunt ook contact opnemen met Turien & Co. Assuradeuren: 072 518 12 33, fax 072 518 12 34
of e-mail porsche@turien.nl. U besluit zelf op basis van de door u beoordeelde informatie om een
verzekering aan te vragen.

•	De kilometrage is gemaximeerd
tot (naar keuze) 10.000 of
15.000 km per jaar.
•	Deze Porsche Classic Insurance

De tekst in deze brochure is met zorg samengesteld.
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Raadpleeg hiervoor de poliswaarden. Onder voorbehoud
van drukfouten en/of prijswijzigingen.

