verzekering

‘tHuis- en Reispakket
-

Voor huiseigenaren en huurders
Pakket- en looptijdkorting tot meer dan 15%
Flexibel samen te stellen pakket
Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud
Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

verzekering

‘tHuis- en Reispakket
Unigarant biedt u in één pakket zeven verzekeringen
rondom uw huis en gezin: woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, doorlopende reis en
annulering. Zo kunt u uw belangrijkste verzekeringen in één
keer regelen. Dankzij de ﬂexibele opbouw van de verzekeringen bepaalt u zelf wat u wel of niet verzekert. Daarnaast
heeft u niet alleen het gemak van één polis, maar ook nog
aantrekkelijke kortingsmogelijkheden.

Dekkingsvarianten 'tHuis- en Reispakket
Naast de ﬂexibiliteit in de keuze van verzekeringen, kunt u bij Unigarant ook zelf bepalen welke dekking
u wilt. Binnen het gedeelte huis zijn er drie varianten: Brons, Zilver en Goud, en ook bij het gedeelte
Reis biedt Unigarant u verschillende dekkingen. Met elke variant bent u verzekerd van een goede kwaliteit. U kunt de dekking aan uw eigen wensen en situatie aanpassen. Zo betaalt u nooit voor iets dat u
niet nodig heeft!

Woonhuis
Een (t)huis is voor veel mensen het meest kost-

Ook voor huurders

bare bezit. De Unigarant woonhuisverzekering

Ook huurders en eigenaren van appartementen

biedt u een complete dekking voor uw huis met

kunnen de woonhuisverzekering sluiten, wanneer

alle zaken die daarmee zijn verbonden, zoals

men bijvoorbeeld zelf bepaalde verbeteringen aan

eventuele bijgebouwen. Onze gouddekking dekt

het huis heeft betaald, zoals een keuken of een

zelfs plotseling onvoorziene gebeurtenissen.

vloer. Binnen de woonhuisverzekering kan wor-

Hiermee bent u tegen nagenoeg alles verzekerd

den gekozen uit drie varianten. Hieronder ziet u

wat u kan overkomen. Mocht er iets gebeuren,

de belangrijkste verschillen:

dan is het in ieder geval een geruststelling dat u
goed verzekerd bent.
Dekking

Brons

Zilver

Goud

Standaard eigen risico

€ 200,-

€ 100,-

€ 0,-

Brand

+

+

+

Storm

+

+

+

Blikseminslag en inductie

+

+

+

Glasbreuk

+

+

+

Diefstal na braak

+

+

+

Schroeien, zengen en smelten

-

+

+

Hak- en breekwerk bij lekkage

-

+

+

Neerslag door open ramen en deuren

-

-

+

Overspanning

-

-

+

Diefstal zonder braak

-

-

+

Plotseling onvoorziene gebeurtenis

-

-

+

Inboedel
Ook in uw woning bevinden zich veel kost-

Onze gouddekking dekt zelfs plotseling onvoor-

baarheden. Door de emotionele waarde zijn

ziene gebeurtenissen. Bij Unigarant hoeft u geen

sommige zaken onvervangbaar, maar met de

inboedelwaardemeter te gebruiken, want u bent

Unigarant inboedelverzekering bent u in ieder

altijd verzekerd voor het bedrag dat u bij aan-

geval verzekerd van een ﬁnanciële vergoeding.

vraag kiest.

Dekking

Brons

Zilver

Goud

Standaard eigen risico

€ 200,-

€ 100,-

€ 0,-

Brand

+

+

+

Storm

+

+

+

Blikseminslag en inductie

+

+

+

Diefstal na braak

+

+

+

Huurdersbelang € 2500,-

+

+

+

Schroeien, zengen en smelten

-

+

+

Hak- en breekwerk bij lekkage

-

+

+

Inhoud koelkast of diepvriezer

-

+

+

Neerslag door open ramen en deuren

-

-

+

Overspanning

-

-

+

Diefstal zonder braak

-

-

+

Plotseling onvoorziene gebeurtenissen

-

-

+

Maximaal verzekerde bedrag audiovisuele apparatuur *

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

Maximaal verzekerde bedrag computerapparatuur *

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

Maximaal verzekerde bedrag beeld-, geluid- en datadragers *

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

Maximaal verzekerde bedrag lijfsieraden *

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

Dekking voor verzamelingen *

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

Dekking voor antiquiteiten *

€ 1.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

* Heeft u meer bijzondere bezittingen? Binnen de gouddekking kunt u dit heel eenvoudig meeverzekeren.

Aansprakelijkheid
Een bal door de ruit, een glas wijn over het tapijt

is het gehele gezin, inclusief uw huisdieren, ver-

van de buren – een ongeluk zit soms in een klein

zekerd voor schade toegebracht aan derden.

hoekje. Dat geldt voor ieder gezinslid. Soms

Dekking

Brons

kunnen de kosten enorm oplopen, bijvoorbeeld

Verzekerd bedrag

€ 500.000,- € 1.000.000,- € 2.500.000,-

wanneer er sprake is van lichamelijk letsel.
Met de Unigarant aansprakelijkheidsverzekering

Zilver

Goud

Rechtsbijstand
Conﬂicten zijn soms onvermijdelijk. Het kan daar-

kundige expertise in te schakelen. Uiteraard

bij gaan over de aankoop van een huis, het clai-

lopen de kosten dan razendsnel op. Om toch uw

men van smartengeld na een aanrijding, onenig-

recht te kunnen halen, is de Unigarant rechtsbij-

heid met uw werkgever of ruzie met de buren.

standverzekering een uitkomst. Ook hierbij kunt

Ook al probeert u dergelijke conﬂicten te vermij-

u kiezen voor meer of minder uitgebreide dek-

den, soms wordt u gewoon gedwongen rechts-

kingen.

Dekking

Brons

Zilver

Goud

Verkeersrechtsbijstand

+

+

+

Algemene rechtsbijstand

-

+

+

Conﬂicten met de werkgever

-

+

+

Geschillen omtrent de koop of verkoop van een huis

-

+

+

Extra hoge verzekerde bedragen voor advocaatkosten

-

-

+

Fiscaal/juridische conﬂicten

-

-

+

Mediation bij echtscheiding

-

-

+

Ongevallen
Een ongeluk is snel gebeurd en kan grote gevol-

vergoeding bij overlijden en blijvende invaliditeit.

gen hebben. De Unigarant ongevallenverzekering

Zowel ongevallen onder het werk als in uw vrije

zorgt voor een geldelijke vooraf overeengekomen

tijd zijn verzekerd.

Dekking

Brons

Zilver

Goud
€ 20.000,-

Uitkering bij overlijden

€ 5.000,-

€ 10.000,-

Uitkering bij blijvende invaliditeit

€ 25.000,-

€ 125.000,- € 200.000,-

Doorlopende Reisverzekering
Met de Doorlopende Reisverzekering kunt u zo

sluit u eenmalig, waarna ieder jaar opnieuw al uw

vaak uw koffers pakken als u wilt. Zonder elke

vakanties verzekerd zijn, het hele jaar door. Of het

keer opnieuw een reisverzekering af te moeten

nu gaat om een weekendje weg of een vakantie

sluiten. Want de Doorlopende Reisverzekering

in binnen- of buitenland.

Dekking

Verzekerd (maximaal per persoon)

Basisdekking:
Bagage

Maximaal € 3.000,- per persoon

Onvoorziene uitgaven: waaronder hulpverlening

Kostprijs

ANWB-Alarmcentrale
Ongevallendekking:

bij overlijden

€ 25.000,-

bij blijvende invaliditeit

€ 75.000,-

Aanvullende dekkingen:
Geld en hobby-/sportuitrusting:
Golf- en duikuitrusting, ﬁetsen en kano's e.d.

Extra dekking € 1.500,- per reisgezelschap

Geld

Maximaal € 300,-

Vervangend vervoer en verblijf

Kosten vervangende auto of vervangend verblijf, zoals
caravan, tent of kosten voor een hotel

Medische kosten

Buitenland kostende prijs; in NL. max. € 1.000,-

Werelddekking

Het standaard dekkingsgebied omvat Europa, het is mogelijk
om dit uit te breiden met werelddekking

Wintersport en gevaarlijke sporten

Er zijn sporten, incl. uitrusting waarvoor u zich aanvullend kan
verzekeren. Voor het totale overzicht zie www.unigarant.nl
(langlaufen en duiken zijn standaard verzekerd)

Doorlopende Annuleringsverzekering
Voor als er een kink in de kabel komt! Met

vakantie iets gebeurt waardoor u uw reis moet

de Doorlopende Annuleringsverzekering zijn

annuleren, bent u verzekerd tegen de kosten die

al uw reizen (ook een weekendje weg) het

dat met zich meebrengt. Ook theatervoorstel-

hele jaar door verzekerd tegen annulering. De

lingen en concerten vallen binnen deze ruime

Doorlopende Annuleringsverzekering is niet alleen

annuleringsverzekering.

bruikbaar voordat u vertrekt, ook als er tijdens uw
Dekking

Verzekerd (maximaal per persoon)

Standaard annulering:

€ 1.500,- per persoon (tot € 6.000,- per reis)

vergoeding bij annulering vooraf

Volledige annuleringskosten

vergoeding bij tussentijdse afbreking

Niet gebruikte deel van de reissom

Luxe annulering:

€ 1.500,- per persoon (tot € 6.000,- per reis)

vergoeding bij annulering vooraf

Volledige annuleringskosten

vergoeding bij tussentijdse afbreking

Volledige reissom

Hogere verzekerde bedragen

Verdubbeling van het verzekerde bedrag: € 3.000,per persoon, (tot € 12.000,- per reis)

Extra kortingen

Pakketkorting

betalen, kost bij Unigarant dus niets extra!

De eerste kortingsmogelijkheid is een pakket-

U betaalt poliskosten voor het hele pakket aan

korting. Hoe meer verzekeringen u sluit, des te

verzekeringen, dus niet per verzekering.

hoger uw korting.
- 2 verzekeringen 5%

Looptijdkorting

- 3 verzekeringen 7,5%

Daarnaast beloont Unigarant haar trouwe klanten

- 4 verzekeringen of meer 10%

met een looptijdkorting. Hoe langer de looptijd
van uw polis, des te lager uw premie.

Gratis termijnbetaling

- 3-jarig contract 5%

Betaling van de premie is mogelijk per maand,

- 5-jarig contract 7,5%

kwartaal, halfjaar of jaar. Unigarant berekent

Uw totale korting kan oplopen tot meer dan 15%!

hiervoor geen toeslagen. Zelf bepalen hoe u wilt

Goed om te weten
Bij iedere gesloten verzekering heeft u een

Deze brochure geeft uitleg op hoofdlijnen. Voor

bedenktijd. Dat wil zeggen dat u de polis binnen

de volledige tekst verwijzen wij u graag naar de

14 dagen na dagtekening ongedaan kunt maken.

voorwaarden op www.unigarant.nl.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen

Voor deze verzekering brengen wij u kosten en

andere rechten worden ontleend dan vermeld in

assurantiebelasting in rekening. De gemaakte

de voorwaarden.

kosten zijn voor het opmaken van de polis en het
uitvoeren van een mutatie van de polis.

Auto
Motor
Fiets
Bromﬁets
Reis
Caravan
Camper
Oldtimer
Recreatie
Boot
Woonhuis
Inboedel
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Gezinsongevallen
Woonboot
Mobiele Apparatuur
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