Woonpakket Plus
Opstalverzekering

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
Opstalverzekering:
	U bent allrisk verzekerd
	U bent nooit onderverzekerd
	U heeft standaard geen eigen
risico
	Glas is standaard meeverzekerd

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 steekt de sleutel in het slot …
De voordeur gaat open. U stapt uw nieuwe woning binnen. Alles ruikt anders,
nieuw, of misschien juist nog een beetje muf. Het maakt niet uit. Dit is uw eigen
woning! Uw grootste bezit. Daar zorgt u goed voor.

U verzekert uw woning goed met de Unigarant Opstalverzekering
Daarmee verzekert u uw huis tegen schade door storm, brand of water. Tegen
een aantrekkelijke premie. Ook uw tuin, garage en alles wat vastzit aan uw woning,
zoals zonwering, zonnepanelen en een buitenlamp, is meeverzekerd. Een rustig idee.

Uw huis is goed verzekerd met de
Opstalverzekering
U heeft garantie tegen onderverzekering
Bij schade krijgt u de werkelijke kosten vergoed. Ook als deze hoger zijn dan het
verzekerd bedrag van de opstalverzekering.

U bent all risk verzekerd
De pannen waaien van het dak door een hevige storm. De keuken is beschadigd door
een brand tijdens het koken. Of de waterleiding is door bevriezing gesprongen. U kunt
rekenen op een all risk dekking.

Geen eigen risico
De Unigarant Opstalverzekering heeft standaard geen eigen risico. Kiest u voor een
vrijwillig eigen risico van € 100,- of € 200,-, dan krijgt u korting op de premie.

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

PKTOPS (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

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

