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

RecreActiefverzekering

Met de RecreActiefverzekering is uw vrijetijdsuitrusting het hele jaar door 
verzekerd tegen verlies, diefstal of beschadiging. De dekking geldt wereldwijd, 
zowel binnen- als buitenshuis. 

RecreActiefverzekering

Vaak heeft u behoorlijk in uw vrijetijdsuitrusting geïnvesteerd en met zorg alles bij 
elkaar gezocht, of het nou gaat om golfclubs of filmcamera’s. Als er iets is gebeurt 
met uw uitrusting, kan uw financiële schade snel oplopen. Alle reden dus om te zorgen 
voor een goede verzekering. De RecreActiefverzekering van Unigarant biedt uitkomst. 

Eigen risico
In geval van beschadiging worden de reparatiekosten vergoed. Bij verlies of diefstal 
wordt de oorspronkelijke aankoopprijs vergoed. Behalve wanneer de dagwaarde lager 
is dan 50%. Er geldt een eigen risico van € 20,- per gebeurtenis. 

Premie
U bent tegen een zeer scherpe premie in één keer voor uw kostbare uitrusting 
verzekerd. De duurdere spullen wilt u natuurlijk extra goed verzekerd hebben. Daarom 
vragen we u om artikelen die u voor € 250,- of meer heeft gekocht, gespecificeerd 
op te geven. Apparatuur met een aankoopprijs onder de € 250,- hoeft u niet 
gespecificeerd op te geven.

No-claimkorting
Ieder jaar dat u geen schade hoeft te claimen, bouwt u een hogere no-claimkorting op. 
Die gaat in vier jaar van 10% naar het maximum van maar liefst 25%. 

 Het hele jaar door,  
overal ter wereld
U bent overal ter wereld het hele jaar 
door verzekerd tegen verlies, diefstal 
en beschadiging.

 Voor allerlei soorten 
vrijetijdsuitrustingen
Al uw mobiele apparatuur, waaronder 
navigatiesysteem, is buitenhuis 
verzekerd.

 No-claimkorting tot 25%
Wanneer u niets claimt bouwt u in 
vier jaar 25% no-claimkorting op.

 Premie vanaf nog geen  
€ 2,- per maand

De voordelen op een rij

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

(aankoopprijs meer dan € 250,-)

Ongespecificeerd  

(aankoopprijs minder dan € 250,-)

Max. verzekerd 

bedrag Premie per jaar

Max. verzekerd 

bedrag Premie per jaar

Oorspronkelijke 
aankoopprijs  
(max. € 2.500,-  
per object)

3% van de 
oorspronkelijke 
aankoopprijs

€ 700,- € 21,-

€ 1.375,- € 34,75

€ 2.050,- € 48,50

€ 2.725,- € 62,25

De premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting

Productinformatie

Sluit direct de Unigarant 
RecreActiefverzekering bij uw 
tussenpersoon en profiteer van een 
complete dekking, een aantrekkelijke 
premie en een betrouwbare, snelle 
service!

Direct verzekerd


