Camperverzekering

De voordelen op een rij
Volledig Casco voor nieuwe
én tweedehands campers
Bij Volledig Casco kunt u kiezen
voor dekking tegen dagwaarde,
3 jaar of 5 jaar aanschafwaarde.

24/7 hulp van de ANWB
Alarmcentrale
80% no-claimkorting
mogelijk
AutoCamperBonusPlan

Met de Unigarant Camperverzekering kunt u er onbezorgd op uit trekken met uw
camper en genieten van uw kampeervakantie. Een tweedehands of nieuwe camper?
U kiest bij ons de dekking die het beste bij uw wensen past tegen een aantrekkelijke
premie.

WA, Gedeeltelijk of Volledig Casco

De Unigarant Camperverzekering heeft een uitgebreide dekking, waarmee u altijd goed
verzekerd bent. Ook schade aan uw camper die is ontstaan in de stalling is verzekerd.
U kunt kiezen uit Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), WA en Gedeeltelijk Casco of WA en
Volledig Casco. In de tabel leest u precies waarvoor u verzekerd bent.

Wat is verzekerd

Hulpverlening bij ongeval

Voordelen
schadeherstelnetwerk

Brand, storm, hagel, kortsluiting,
botsing met dieren

Ruitbreuk
Aanrijding, ook door eigen schuld
Vandalisme

Wilt u meer informatie over de
Unigarant Camperverzekering?
Vraag uw verzekeringsadviseur
of bezoek www.unigarant.nl.

Gratis vervangende camper

Sluit direct de Unigarant
Camperverzekering bij uw
verzekeringsadviseur en profiteer
van een complete dekking, een
aantrekkelijke premie en een
betrouwbare, snelle service!

Volledig
Casco

Diefstal of poging daartoe, joyriding

Productinformatie

Direct verzekerd

Gedeeltelijk
Casco

Schade bij anderen, veroorzaakt door
uw camper:
- materiële schade tot € 2.500.000,- letselschade tot € 6.100.000,-

Verzekert u zowel uw camper als
auto bij Unigarant, dan is op beide
verzekeringen de hoogste korting
van toepassing.

Wanneer u bij schade gebruik
maakt van een geselecteerde
schadehersteller krijgt u € 75,korting op het eigen risico. Ook
profiteert u van de gratis haal- en
brengservice.

WA
(wettelijk
verplicht)

Te water en van de weg raken
Hulpverlening bij pech langs de
weg in het buitenland

Bij Volledig Casco keuze uit dagwaarde, 3 of 5 jaar aanschafwaarde
Bij Unigarant kunt u bij Volledig Casco kiezen uit dagwaarde, 3 of 5 jaar aanschafwaardedekking. Zo kunt u de camperverzekering naar eigen wens samenstellen.

Dagwaardedekking

Met deze dekking ontvangt u bij totaal verlies de dagwaarde van uw camper +10%.

3 of 5 jaar aanschafwaardedekking

CAM02 (01-17)

Voor een camper betaalt u al gauw een flink bedrag. En dan is het prettig dat u bij totaal
verlies zeker weet dat u het aankoopbedrag terug krijgt. Bij Unigarant is het mogelijk om
een aanschafwaardedekking voor uw camper te sluiten voor 3 of zelfs
5 jaar, nadat u de camper heeft gekocht. Daarna wordt de dagwaarde +10% uitgekeerd.

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Aanvullende dekkingen
Rechtsbijstand

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

Inventaris

U kunt aanvullend uw inventaris (bijvoorbeeld keukengerei en bedden-goed)
meeverzekeren. Ook bij de WA dekking. Voor welk bedrag u dit wilt verzekeren
kunt u zelf aangeven.

Zekerheid voor Inzittenden

Een ongeval kan behalve materiële schade ook persoonlijk letsel veroorzaken.
Deze dekking vergoedt de werkelijk geleden schade tot € 1.000.000,-. Het gaat hier
om vergoeding voor medische behandeling, inkomstenderving en de kosten van
aanpassingen bij invaliditeit. Ook schade aan bagage en kleding is verzekerd. Sluit u
de dekking Zekerheid voor Inzittenden én Inventaris, dan ontvangt u 25% korting op de
premie voor de inventarisdekking.

Tot maar liefst 80% no-claimkorting mogelijk

Rijdt u schadevrij? Dan belonen we dat. De no-claimkorting kan oplopen tot maar liefst
80%. Wanneer u al schadevrije jaren heeft opgebouwd met uw vorige camperverzekering
dan nemen wij die over.

AutoCamperBonusPlan

Verzekert u zowel uw camper als auto bij Unigarant? Dan ontvangt u voor beide voertuigen
dezelfde korting. Ook als uw auto bij een andere maatschappij verzekerd is, ontvangt u
extra no-claimkorting.

Voordelen schadeherstelnetwerk

Heeft u schade aan uw camper en laat u de schade herstellen bij een geselecteerde
schadehersteller? Dan ontvangt u € 75,- korting op het standaard eigen risico van € 150,-.
Ook profiteert u van de gratis haal- en brengservice.

Gratis vervangende camper

Wordt uw camper tijdens of vlak voor uw vakantie gestolen of onbruikbaar door schade?
Met de Volledig Casco dekking krijgt u tot maximaal 30 dagen gratis een vervangende
camper.
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