Caravanverzekering

De voordelen
Uitgebreide dekking voor nieuwe
én tweedehands caravans

Met de Unigarant Caravanverzekering gaat u altijd onbezorgd op pad. Of u nu
een nieuwe of tweedehands caravan heeft, u kiest de dekking die het beste bij
u past.
Dekkingen

Voor nieuwe caravans 5 jaar
nieuwwaardedekking en voor
tweedehands caravans 3 jaar
aanschafwaardedekking

Gratis vervangende caravan

uisstijlwijzer

Korting op eigen risico

mmunicatie

Vraag

Online

Wanneer u bij schade gebruik
maakt van een geselecteerde
schadehersteller krijgt u € 75,korting op het eigen risico. Ook
profiteert u van gratis haal- en
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Productinformatie
Wilt u meer informatie over de
Unigarant Caravanverzekering?
Vraag uw verzekeringsadviseur of
bezoek www.unigarant.nl.
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Informatie

Preventietip n.t.b.
Document Adviseur
Wijzigen
Sluit
direct de Unigarant
Caravanverzekering bij uw
verzekeringsadviseur en profiteer
van een complete dekking, een
aantrekkelijke premie en een
betrouwbare, snelle service!

3 jaar
aanschafwaarde

Eerste eigenaar en
caravan ouder dan 3 jaar
Tweedehands caravan

Uitgebreide dekking voor nieuwe én
tweedehands caravans
U bent eerste eigenaar van de caravan?

5 jaar nieuwwaardedekking
Bent u de eerste eigenaar en is uw caravan niet ouder dan 3 jaar, dan bieden wij u de
5 jaar nieuwwaardedekking. Tot en met het vijfde jaar na aankoop van uw caravan
wordt bij totaal verlies de nieuwwaarde van uw caravan vergoed. Daarna ontvangt u bij
totaal verlies minimaal de dagwaarde +10%.
Dagwaardedekking
Bent u eerste eigenaar, maar uw caravan is inmiddels ouder dan 3 jaar, dan kunt u
de dagwaardedekking sluiten. Bij totaal verlies wordt minimaal de dagwaarde +10%
vergoed.
Schade
melden

Heeft u uw caravan tweedehands gekocht?

3 jaar aanschafwaardedekking
Deze dekking is speciaal voor tweedehands caravans. Bij totaal verlies wordt de eerste
3 jaar na aankoop van uw caravan de aanschafwaarde vergoed. Daarna wordt de
dagwaarde +10% vergoed.

Direct verzekerd
Plus

Dagwaarde

Eerste eigenaar en caravan
niet ouder dan 3 jaar

24/7 hulp van de ANWB
Alarmcentrale
Hoge korting bij hagelbestendig dak
Heeft uw toercaravan een hagelbestendig dak? Dan ontvangt u
70% korting op de premie van de
hagel- en stormdekking. Bovendien
vervalt het extra eigen risico bij
hagel- en stormschade.

5 jaar
nieuwwaarde

Vrije tijd

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Aanvullende dekkingen
Hagel- en stormschade
De verzekering kunt u uitbreiden met een dekking voor schade door hagel en storm.
Is uw caravan voorzien van een hagelbestendig dak, dan ontvangt u maar liefst 70%
korting op de premie voor de hagel- en stormschadedekking. Daarnaast vervalt het
extra eigen risico bij hagelschade.

Rechtsbijstand
Met deze dekking verzekert u zich van professionele juridische ondersteuning.
Bijvoorbeeld wanneer u in een conflict verzeild raakt over uw caravanschade in
binnen- of buitenland.

Inventaris en inboedel
Ook het risico op schade aan uw inventaris of inboedel kunt u meeverzekeren.

Eigen risico
Standaard heeft u een eigen risico van € 75,-. U kunt dit eigen risico vrijwillig verhogen
naar € 150,- of € 300,-. Daarmee bespaart u op de premie. Bij hagelschade geldt een
extra eigen risico van € 75,- bovenop het standaard eigen risico.

Niet alleen voor toercaravans
Heeft u geen toercaravan, maar een vouwwagen, stacaravan of aanhangwagen?
Ook dan kunt u de Unigarant Caravanverzekering sluiten.

Voordelen schadeherstelnetwerk
Heeft u schade aan uw caravan en laat u de schade herstellen bij een geselecteerde
schadehersteller? Dan ontvangt u € 75,- korting op het eigen risico. Ook profiteert u
van gratis haal- en brengservice.

Gratis vervangende caravan
Wordt uw caravan tijdens of vlak voor uw vakantie gestolen of onbruikbaar door
schade? Dan krijgt u tot maximaal 30 dagen gratis een vervangende caravan of
huuraccommodatie.
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Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

