Watersportverzekering

De voordelen op een rij
	
Altijd de best passende
verzekering voor uw boot
	Geen eigen risico voor een
verzekerde waarde tot
€ 50.000,	
No-claimkorting tot 40%
Ruime keuze in vaargebieden

Waarom Unigarant?

Unigarant heeft veel specialistische kennis in huis op het gebied van watersportverzekeringen. Krijgt u te maken met een schade? Dan profiteert u van een snelle
en heldere schadeafhandeling.

Kies de verzekering die bij u past
Wilt u een zeer scherpe premie of kiest u liever voor een uitgebreide dekking? Bij Unigarant
kunt u de verzekering kiezen die het beste bij u past. Unigarant kent geen toeslag voor oudere
boten. Wij belonen natuurlijk goed vaargedrag. Uw no-claimkorting kan zelfs oplopen tot 40%.
En u heeft geen eigen risico als de verzekerde waarde van uw vaartuig lager is dan € 50.000,en uw vaartuig in Nederland ligt.

WA-verzekering
De WA-verzekering beschermt u tegen het risico van aansprakelijkheid. U bent tot 7,5 miljoen
euro verzekerd voor schade die u met uw vaartuig aan een ander toebrengt. Een veilig gevoel.

WA + Basis Cascoverzekering
Met de WA + Basis Cascoverzekering kiest u voor een prima basisverzekering tegen een zeer
scherpe premie. U verzekert niet alleen de eventuele gevolgen van aansprakelijkheid, maar
ook de materiële schade aan uw boot.
Uw inboedel is gratis verzekerd tot 20% van de verzekerde som.

WA + Uitgebreid Cascoverzekering
Met deze verzekering kiest u voor zekerheid. U verzekert zich tegen vele mogelijke schadeoorzaken. Van aansprakelijkheid en vorstschades tot constructiefouten en eigen- gebrekschades. Uw inboedel is gratis verzekerd tot 40% van de verzekerde waarde.Raakt uw boot
beschadigd? Dan krijgt u de schade in zijn geheel vergoed. Er wordt geen afschrijvingsregeling (aftrek nieuw voor oud) toegepast. Is er sprake van totaal verlies of diefstal van uw
boot binnen 3 jaar na aanschaf? Dan wordt het aankoopbedrag zelfs volledig vergoed!

Uitbreidingsmogelijkheden
Trailer of volgboot

Heeft u een trailer of een volgboot? Dan kunt u deze meeverzekeren. De motor van uw
volgboot is gratis meeverzekerd tot een waarde van € 5.000,-.

Pechhulp
Wilt u écht onbezorgd varen? Sluit dan de aanvullende Pechhulpmodule af. Krijgt u plotseling
te maken met een technische storing aan de voortstuwing en/of de stuurinrichting van uw
vaartuig in Nederland? Dan staat een team van ervaren servicemonteurs klaar om u te
helpen.

Ongevallen opvarenden
Ook aan boord zit een ongeluk in een klein hoekje. Met deze uitbreiding krijgt u een eenmalige
uitkering als iemand op uw boot door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.
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Rechtsbijstand
Als iemand uw boot, volgboot of trailer beschadigt, kunt u schadevergoeding eisen. Met
deze uitbreiding heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van de schade. U kunt
hierop ook een beroep doen bij geschillen over garantie, reparatie en onderhoud, stalling en
financiering.

Uw mogelijkheden
Inhoud varianten

WA

WA + Basis Casco

WA + Uitgebreid
Casco

Gratis verzekerd
tot maximaal 20%
van de verzekerde
waarde

Gratis verzekerd
tot maximaal 40%
van de verzekerde
waarde

Schade aan anderen
Schadeoorzaken
Brand, ontploffing, bliksem of storm
Diefstal
Vandalisme
Aanvaring
Overspanning/inductie
Vorst
Eigen gebrek/constructiefout
Vergoedingen

Inboedel

Bereddingskosten
Opruimings- en bergingskosten
Huur vervangend vakantieverblijf
Schaderegeling
3 jaar aanschafwaardegarantie
Geen aftrek nieuw voor oud

Premie

Extra voordelen
Plus

Informatie

Preventietip

n.t.b.

Document

Adviseur

Wijzigen

Vrije tijd

Taxatie... 5 jaar zekerheid!

Het berekenen van uw premie is afhankelijk van diverse factoren, zoals:
het vaargebied dat u kiest;
de waarde van uw boot;
welke uitbreiding u kiest;
uw aantal schadevrije jaren;
welk eigen risico u kiest. Dus hoe hoog het bedrag is dat u zelf betaalt als u schade
heeft.

Een ongeluk zit in een klein hoekje.
En dan is het fijn dat u in geval van
schade kunt terugvallen op onze
unieke taxatieregeling. Hiermee
bent u maar liefst vijf jaar verzekerd
van de juiste waarde op uw polis!

Track & Trace

Vaargebieden

Met Track & Trace kan uw boot bij
diefstal snel worden opgespoord.
Zo kunt u snel weer met uw eigen
boot het water op. U ontvangt 5%
premiekorting als u een
gecertificeerd vaartuigvolgsysteem
laat inbouwen.

Kies het vaargebied dat het best bij u past:

Nederland

Nederland Basis:
Alle Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de
Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer en Markermeer.
Nederland Uitgebreid:
Alle Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust.

Geen bouwjaartoeslag

Europese Binnenwateren

Het maakt niet uit hoe oud uw
vaartuig is. Bij Unigarant betaalt u
geen bouwjaartoeslag.

Alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust.
	Europese Zeeën
Klein Vierkant (zie kaartje)
Groot Vierkant (zie kaartje)

Klein Vierkant
Alle Europese zeeën binnen
de volgende begrenzingen:
21

45
63
15
30

graden
graden
graden
graden

Noorderbreedte;
Noorderbreedte;
Westerlengte;
Oosterlengte

Groot Vierkant
Alle Europese zeeën binnen
de volgende begrenzingen:
73
24
30
35

graden
graden
graden
graden

Noorderbreedte;
Noorderbreedte;
Westerlengte;
Oosterlengte

Eigen risico

Diefstal voorkomen
Plus

Informatie

Preventietip

n.t.b.

Document

Adviseur

Wijzigen

Buitenboordmotoren en boten
op trailers zijn gemakkelijke en
gewilde objecten voor diefstal,
vooral op onbewaakte plaatsen.
Uw trailer, uw volgboot en uw
buitenboordmotor zijn alleen
verzekerd tegen diefstal als
u ze heeft beveiligd met een
VBV- of SCM-goedgekeurd
buitenboordmotorslot, disselslot
en wielklem.

Vrije tijd

Uw eigen risico is afhankelijk van de waarde van uw boot en de ligplaats Nederland of
Europa. Dat kan variëren van € 0,- tot € 2.000,-.

	

Wedstrijdzeilen

Neemt u deel aan wedstrijden op zee? Dat kan! Dan heeft u een extra eigen risico van
25% van het schadebedrag, met een minimum van € 250,-.

Productinformatie
Wilt u meer informatie
over de Unigarant
Watersportverzekering?
Vraag uw tussenpersoon of
bezoek www.unigarant.nl.

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

Aantal schadevrije jaren

Korting/toeslag
op uw premie
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Deze folder geeft op hoofdlijnen uitleg over de Unigarant Watersportverzekering.
Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

