No Risk Globalverzekering
Wereldwijd genieten

In alle vrijheid rondtrekken …
… De mooiste plekken ontdekken. U droomde altijd al van een rondreis die u zelf heeft
uitgestippeld. En nu is het zover!

Uw voordelen op een rij

Unigarant Huisstijlwijzer

 ies voor extra zekerheid
K
Naast een uitstekende
basisverzekering.

Natuurlijk zorgt u voor een goede verzekering
Want u wilt maar één ding en dat is genieten! Daarom sluit u de Unigarant No Risk
Globalverzekering. Daarmee kunt u rekenen op goede en snelle hulp als er wat gebeurt,
waar u ook bent.
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Wilt u meer informatie over
de Unigarant No Risk
Globalverzekering?
Uw adviseur staat voor u klaar.
Of kijk op www.unigarant.nl.
Plus

Informatie

Preventietip

n.t.b.

Mobiliteit

Document

Profiteer ook van een
complete dekking, een
aantrekkelijke premie en een
snelle service!
Sluit direct bij uw geboekte
reis de Unigarant No Risk
Globalverzekering.
Preventietip

n.t.b.
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Adviseur

Schade
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Eigen risico aansprakelijkheid bestuurder motorrijtuig

Als bestuurder van het motorrijtuig is uw aansprakelijkheid meestal verzekerd met de
Adviseur
Wijzigen
Vrije tijd
motor-rijtuigverzekering. Maar soms betaalt u een deel van de schade zelf (eigen risico).
Met deze dekking verzekert u zich tegen dit eigen risico. Een rustig idee!

Moet u onverwacht eerder naar huis? Of worden de sleutels van uw voertuig gestolen?
Dan zorgen wij dat het voertuig terugkomt bij de verhuurder. U heeft geen zorgen over deze
kosten.
Wijzigen

Vrije tijd

MRP53 (03-15)

Informatie

Uit welke dekkingen kunt u kiezen?

Repatriëring

		Direct verzekerd
Plus

Schade
melden

Schade aan een gehuurde camper, auto of motor is gedeeltelijk verzekerd met de
motorrijtuigverzekering van het betreffende voertuig. Maar deze motorrijtuigverzekering
kent vaak hiaten op het gebied van eigen risico en uitsluitingen. Met de No Risk
Globalverzekering verzekert u zich voor die hiaten.

		
Productinformatie
Let op

Mobiliteit

Cascoschade

terug naar de verhuurder
Dat doen we als u schade heeft
en daardoor niet meer kunt
rijden.

mmunicatie

Reis

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.
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	Goed om te weten!
Plus

n.t.b.
Document Adviseur
	ZPreventietip
org dat de limiet op uw

Informatie

Wijzigen

credit-card hoog genoeg is
De verhuurder vraagt namelijk
vaak een borg op uw
creditcard. Zo voorkomt u
verrassingen.

	U heeft 14 dagen bedenktijd

Sluit u de verzekering af, maar
bedenkt u zich? Dan kunt u de
verzekering binnen 14 dagen
nadat u de polis krijgt
opzeggen. U betaalt dan niets
voor de verzekering.

Wat is uw premie?
Vrije tijd

Welk motorrijtuig verzekert u?

U huurt een
camper

U huurt een auto,
4WD of motor

Hoeveel premie betaalt u per dag?

€ 7,00

€ 4,50

Welke dekking kiest u?

Welk bedrag krijgt u maximaal
vergoed bij schade?

Cascoschade
U heeft geen eigen risico. *
U bent ook verzekerd voor
cascoschade die niet verzekerd is
met de motorrijtuigverzekering.
Aansprakelijkheid bestuurder
motorrijtuig
U heeft geen eigen risico voor
aansprakelijkheid. *
Repatriëring
Van de camper, auto of motor.

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 7.500,-

€ 7.500,-

€ 3.500,-

€ 3.500,-

* Let op: het verzekerde bedrag is nooit hoger dan het eigen risico van de verzekering
die in het buitenland is gesloten.
Deze premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.
Assurantiebelasting is de belasting die de overheid heft over verzekeringen.
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Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

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

