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Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Autoverzekering

Met de Unigarant Autoverzekering bent u verzekerd van een complete dekking, 
een aantrekkelijke premie en een betrouwbare en snelle service. U kunt de 
verzekering geheel naar eigen wens samenstellen. 

Soorten schades Hoge instapkorting  
van 35%
Een beginnende autorijder start 
direct met 35% korting. Rijdt u  
al een aantal jaren schadevrij,  
dan begint u bij Unigarant met  
een nog hogere korting.

De voordelen op een rij

 No-claimkorting tot 80%
Rijdt u schadevrij? Dan belonen 
we dat. De no-claimkorting kan 
oplopen tot maar liefst 80%. Heeft 
u al schadevrije jaren opgebouwd 
met uw vorige autoverzekering 
dan neemt Unigarant deze over.

 Tweede Auto Bonus Plan
Heeft uw inwonende partner ook 
een auto? U krijgt bij Unigarant 
voor deze auto een extra korting 
die kan oplopen tot maar liefst 
80%.

Ook profiteert u bij 
Unigarant van

 1 jaar nieuw-
waardedekking

 1 jaar of 3 jaar 
aanschafwaardedekking

 Unieke Unigarant 
Schadeservice

Verzekeringsvormen

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Elke automobilist is volgens de wet verplicht zich te verzekeren tegen de gevolgen  
van wettelijke aansprakelijkheid (WA). De schade toegebracht door of met uw auto  
is verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,- voor materiële schades en € 6.000.000,- 
voor letselschade per schadegebeurtenis.

Gedeeltelijk Casco
Naast de WA dekking bent u ook verzekerd voor schade aan uw eigen auto.  
Zo bent u verzekerd tegen:

  schade ontstaan door brand, storm en natuur, maar ook tegen schade als gevolg  
van bijvoorbeeld zelfontbranding, kortsluiting en aanrijding met dieren;

  diefstal van uw auto en ook poging tot diefstal en de gevolgschade van joyriding;
  beschadiging of breuk van ruiten. Als u de ruit laat vervangen door een reparateur die 

door ons is geselecteerd wordt uw eigen risico met € 75,- verlaagd. Bij ruitreparatie 
heeft u geen eigen risico.

Volledig Casco
Volledig Casco is de meest complete verzekering. Hierbij is uw auto ook nog verzekerd 
tegen aanrijding, vandalisme en te water raken. Met de Volledig Casco dekking heeft u 
standaard het voordeel van de unieke Unigarant Schadeservice.

Daarnaast profiteert u van 1 jaar nieuwwaardedekking bij nieuwe auto’s of 1 jaar 
aanschafwaardedekking bij gebruikte auto’s. Bij totaal verlies binnen het eerste  
jaar na de aanschafdatum wordt de nieuwwaarde of de aanschafwaarde vergoed.  
De aanschafwaardegarantie kunt u ook voor 3 jaar sluiten.

Wanneer u recentelijk een nieuwe of tweedehands auto met een aanzienlijke waarde 
heeft gekocht, adviseren wij deze Volledig Casco dekking.

Soorten schades WA
Gedeeltelijk

casco
Volledig
casco

WA dekking

  tot € 2.500.000,-  
 (materiële schade) 

  tot € 6.000.000,-  
 (letselschade)

Brand, storm, natuur, zelfontbranding,
kortsluiting, botsing met dieren

Diefstal of poging daartoe, joyriding

Ruitbreuk

Aanrijding

Vandalisme

Te water raken en van de weg raken

 Auto Motor Bonus Plan
Heeft u ook een motor? U krijgt  
bij Unigarant voor uw auto een 
extra korting die kan oplopen  
tot maar liefst 80%.



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

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

Productinformatie

Sluit direct de Unigarant 
Auto verzekering bij uw 
tussenpersoon en profiteer  
van een complete dekking,  
een aantrekkelijke premie  
en een betrouwbare,  

Direct verzekerd

Aanvullende dekkingen

Ongevallen Inzittenden Verzekering
In geval van overlijden of blijvende 
invaliditeit als gevolg van een ongeval 
voorziet de Ongevallen Inzittenden 
Verzekering in een uitkering per 
inzittende.

Verkeersrechtsbijstand
Raakt u of uw gezinsleden bij deelname 
aan het verkeer betrokken in een 
juridische kwestie. Dan kunt u erop 
rekenen dat wij bijvoorbeeld eventuele 
schade die is toegebracht aan uw auto 
voor u verhalen. Ook verhalen wij de 
persoonlijke schade veroorzaakt door 
een ongeval voor u. En als een ander 
de schade die u heeft gemaakt op u wil 
verhalen, verlenen wij u rechtsbijstand.

Zekerheid voor Inzittenden
Deze dekking vergoedt de schade die 
werkelijk is geleden tot € 1.000.000,-.
Het gaat hier om vergoeding 
voor medische behandeling, 
inkomstenderving en de kosten van 
aanpassingen bij invaliditeit. De dekking 
geldt ook als u of uw gezinsleden 
meerijden in andermans auto van en 
naar bijvoorbeeld sportwedstrijden.

Vervangend Vervoer
Is uw auto gestolen of heeft u 
(mechanische) schade, dan heeft 
u recht op vervangend vervoer tot 
maximaal 30 dagen. U heeft de keuze 
uit een dekking voor alleen Nederland  
of voor heel Europa.

Accessoires
Standaard zijn alle niet af-fabriek 
ingebouwde accessoires zoals audio- 
of navigatiesystemen, kinderzitjes of 
fietsendragers, voor € 2.500,- gedekt.  

U kunt ook tot € 5.000,- accessoires  
per schadegebeurtenis bijverzekeren.

Unigarant Schadeservice

Met een Gedeeltelijk of Volledig  
Casco dekking geniet u standaard  
van de Unigarant Schadeservice. 
 
U profiteert van de  
volgende voordelen: 

  gratis vervangend vervoer bij 
schadeherstel;

  haal- en brengservice als u meer 
dan 15 kilometer van een met ons 
samenwerkend schadeherstelbedrijf 
woont. Uw auto wordt bij u thuis 
opgehaald en vervangend vervoer 
wordt bij u thuis afgeleverd. Kan uw 
beschadigde auto helemaal niet rijden, 
dan wordt deze auto uiteraard altijd 
opgehaald;

  u hoeft de nota van het schadeherstel-
bedrijf niet eerst zelf te betalen.  
Unigarant betaalt direct het schade-
herstelbedrijf;

  eigen risico wordt met € 150,- verlaagd 
(bij een Volledig Casco dekking). 

Eigen risico voor alle 
dekkingsonderdelen

Voor de dekkingen Gedeeltelijk en 
Volledig Casco geldt standaard een 
eigen risico van € 150,-. Dit eigen risico 
kunt u afkopen. Heeft u een Volledig 
Casco dekking en maakt u gebruik van 
de Unigarant Schadeservice, dan wordt 
uw eigen risico met € 150,- verlaagd.


