Inboedelverzekering
Goed verzekerd, minder zorgen

Een gestolen televisie. Een gordijn dat vlam vat door een
kaars. Lekkage. Een ongeluk zit in een klein hoekje...
Dan is het een geruststellend idee dat de spullen in
uw huis goed verzekerd zijn met een complete inboedelverzekering. Ook bij schade die u onbedoeld zelf
veroorzaakt.

> Inboedel

U krijgt een complete dekking

De Unigarant Inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan alle spullen in uw woning. Wij vergoeden bijvoorbeeld:
• Herstel of vergoeding van alle spullen die zijn beschadigd door brand of water;

• Nieuwwaarde van de televisie, computer en/of mobiele telefoon als deze zijn gestolen uit het huis;
• Schade die u en/of uw kind per ongeluk veroorzaakt aan meubels.
U heeft garantie tegen onderverzekering

De inboedel is verzekerd tot € 125.000,- met een garantie tegen onderverzekering. Bij schade vergoeden wij de herstelkosten van uw spullen.
Zijn deze spullen onherstelbaar beschadigd? Voor spullen ‘jonger’ dan tien jaar krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. Voor oudere spullen
geldt de vervangingswaarde.

U kiest zelf voor aanvullende dekkingen

Naast de standaarddekking kunt u zich extra verzekeren. Bent u vaak op pad met uw fotocamera, duikuitrusting of golfclubs? Dan is de
aanvullende Buitenshuisdekking interessant voor u. Of misschien wilt u extra zekerheid voor uw mobiele telefoon of tablet? Kies dan
aanvullend voor de Smartphone- en tabletdekking. Dan bent u zowel binnen- als buitenshuis goed verzekerd. Kies wat bij u past.

Buitenshuisdekking
Smartphone en tabletdekking

… tegen schade, diefstal of verlies van inboedel buitenshuis. Denk hierbij aan kampeerspullen,
fotocamera, duik- of vrijetijdsuitrusting.

… als u uw mobiele telefoon, tablet, smartwatch, smartglasses of digitale sporthorloge verliest door
diefstal of beschadigt door vallen, stoten of water. Deze dekking geldt zowel voor binnen als buiten
de woning. Als de mobiele telefoon of tablet nog hersteld kan worden, vergoeden we de kosten

hiervoor. Mobiele telefoons of tablets jonger dan één jaar worden bovendien vergoed op basis van
nieuwwaarde.
Meer weten?

Uw adviseur staat voor u klaar.

Uw voordelen op een rij
C
 ompleet verzekerd, inclusief alle glas
U
 w spullen verzekerd tot € 125.000,-

O
 ok diefstal uit bijgebouwen gedekt (tot € 7.500,-)
S
 pullen onherstelbaar? Tot 10 jaar nieuwwaardevergoeding.
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S
 pullen aanvullend buitenshuis te verzekeren
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