Oldtimer auto verzekering
Informatie Beveiligingseisen
Bedankt voor uw interesse in de Oldtimerverzekering. U leest hieronder meer over de
beveiligingseisen.

Beveiligingseisen oldtimer auto

Toelichting

Voor alle oldtimers geldt dat deze in een afgesloten stalling dient te
staan, wanneer deze niet gebruikt wordt.

Borgcertificaat: kwaliteitswaarborg dat de beveiliging is aangebracht
door een erkend bouwkundig beveiligingsbedrijf.

Verzekerde waarde van € 25.000,- tot € 50.000,-

• E
 en SCM klasse 1 systeem is een blokkeersysteem dat een
dubbele beveiliging tegen diefstal biedt: het schakelt niet alleen
het startcircuit, maar ook het brandstofcircuit elektronisch uit.
Zo is de kampeerauto niet door onbevoegden in beweging
te krijgen, omdat deze alleen gestart kan worden met het
bijbehorende contactsleuteltje in combinatie met een door
uw cliënt zelf te kiezen Pincode, een codesleutel of een
afstandsbediening;

Bij een verzekerde waarde van de oldtimer auto van € 25.000,- tot
€ 50.000,- is de eis een SCM klasse 1 goedgekeurde startblokkering.
Wanneer er geen SCM 1 is of verzekeringsnemer dat niet wil laten
inbouwen, dan kan de oldtimer ook goed beschermd worden met
een SCM goedgekeurde mechanische diefstalbeveiligingssysteem
of startlock met geheime contactsleutel.

Verzekerde waarde van € 50.000,- tot € 100.000,Bij een verzekerde waarde van de oldtimer auto van € 50.000,tot € 100.000,- is de eis een SCM 3 goedgekeurd alarmsysteem.
Als men geen SCM 3 heeft of niet wil laten inbouwen dan kan in
overleg met de risicodrager in bepaalde gevallen akkoord worden
gegaan met bijvoorbeeld een SCM goedgekeurd mechanisch
diefstalbeveiligingssysteem. Er dient in het laatste geval altijd
overleg met de risicodrager plaats te vinden.

Verzekerde waarde vanaf € 100.000,Bij een verzekerde waarde van de oldtimer auto vanaf € 100.000,- is
de eis een SCM 4 goedgekeurde startblokkering met Track & Trace
systeem.

• E
 en SCM klasse 3 systeem is een automatisch inschakelende
dubbele blokkering, aangevuld met een standaard
alarmsysteem met omtrek- en binnen beveiliging, een sirene,
een in- en uitschakeling met afstandsbediening, alsmede
sabotagesignalering en hellingdetectie;
• E
 en SCM klasse 4 systeem is een SCM klasse 3 systeem
+ stand-alone of geïntegreerd voertuigvolg-systeem. Het
voertuigvolgsysteem wordt bij klasse 4 systemen geactiveerd
door een beweging sensor of na een diefstalmelding van de
eigenaar.

Wanneer de maatregelen zijn getroffen die bij de waarde van de
oldtimer past en de oldtimer wordt gestolen komt het standaard
eigen risico te vervallen.
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Indien de maatregelen niet zijn getroffen, is er geen dekking tegen
het diefstalrisico.
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