Woonpakket Plus
Inboedelverzekering

Woonpakket Plus
Tot 10%
pakketkorting!

Bepaal uw korting:
		 2 verzekeringen 5%
		 3 verzekeringen 7,5%
		 4 verzekeringen of
meer 10%

Opstal
Inboedel
	
Aansprakelijkheid
	
Rechtsbijstand
	
Ongevallen
	
Doorlopende reis
	
Doorlopende annulering

De voordelen van het pakket:
	Zeven verzekeringen in
één pakket!
Verzeker uw huis en gezin goed in
één pakket. En alles op één nota.
	Een huurhuis of koophuis?
Het maakt niet uit. Het Unigarant
Woonpakket Plus past bij u.
	Snelle service bij schade

De voordelen van de
Inboedelverzekering:
	U bent allrisk verzekerd
	U bent nooit onderverzekerd
	U kunt uw spullen ook buitenshuis
verzekeren
	Speciale dekking voor
smartphones en tablets

		Productinformatie
		Wilt u meer informatie over de
		 Unigarant Inboedelverzekering?
		Uw adviseur staat voor u klaar.
Of kijk op www.unigarant.nl.

PKTINB (07-17)

		 Direct verzekerd
		Sluit direct het Unigarant
Woonpakket Plus bij uw
verzekeringsadviseur en profiteer
van een complete dekking, een
aantrekkelijke premie en een
betrouwbare, snelle service!
Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

Met het Unigarant Woonpakket Plus regelt u de belangrijkste verzekeringen
rondom uw huis en uw gezin. Of het nu om uw woning gaat, de spullen in uw
huis of buiten de deur, u kunt op ons rekenen. U stelt het Woonpakket Plus naar
eigen wens samen. Zodat u alleen verzekerd bent voor dat wat u nodig heeft.
Een rustig idee.

U heeft mooie meubelen …
… Dure lampen, een nieuwe computer. Maar u heeft ook spullen met een verhaal. Al
deze spullen samen maken van uw huis een thuis. Daar bent u zuinig op!

Daarom kiest u voor de Unigarant Inboedelverzekering
Daarmee kunt u rekenen op uitgebreide dekking voor uw inboedel bij onverwachte
schade. Bijvoorbeeld door brand, inbraak of water.

Uw spullen zijn goed verzekerd met de
Inboedelverzekering
U heeft garantie tegen onderverzekering
Uw spullen zijn verzekerd tot € 125.000,-. Tot dit bedrag bent u nooit onderverzekerd.

U bent all risk verzekerd
Uw tv is gestolen. De gordijnen hebben vlam gevat door een brandende kaars. Of
uw bank heeft een vlek door een omgevallen glas wijn. U kunt rekenen op een allrisk
dekking. Voor smartphones en tablets geldt dat deze in de woning alleen verzekerd zijn
voor diefstal en brand.

Kies zelf uw eigen risico
Standaard heeft u € 100,- eigen risico bij schade. Wilt u liever geen eigen risico?
Dan kunt u ervoor kiezen om dit af te kopen. Wilt u juist een hoger eigen risico van
€ 200,-? Dan krijgt u korting op de premie. U kiest zelf.

Verzeker uw spullen ook buiten uw woning
Bent u vaak op pad met uw fotocamera, navigatie-apparatuur of een mp3-speler? Dan
is de aanvullende Buitenshuisdekking interessant voor u. Wanneer uw spullen buiten
de deur beschadigd raken of worden gestolen, dan bent u hiervoor verzekerd.
Uw smartphone en tablet kunt u verzekeren met de Smartphone en tabletdekking.

Smartphone- en tabletdekking
Met de aanvullende ‘Smartphone en tablet-dekking’ zijn smartphones, tablets,
smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses verzekerd tegen schade door
vallen, stoten, water, verlies en diefstal. De dekking geldt zowel voor binnen als buiten
de woning.
Voor schade aan mobiele telefoons geldt altijd een verplicht eigen risico van € 50,-. Dit
komt te vervallen wanneer de schade gerepareerd wordt door SmartPhort (een door
Unigarant erkend herstelbedrijf).

Goed beveiligd? Tot 20% korting!
Heeft u rookmelders in huis? Een goed slot op deuren en ramen? Dan verkleint u de kans
op brand en inbraak. Daarom krijgt u van ons korting op de premie. Tot maar liefst 20%!

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

