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

Woonpakket Plus 
Opstalverzekering
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Opstalverzekering

Een woning is voor veel mensen een kostbaar bezit. Met de Unigarant 
Opstalverzekering heeft u een complete dekking voor uw huis. Maar ook uw tuin, 
garage en alles wat vast zit aan uw woning, is meeverzekerd.  

Garantie tegen onderverzekering 

Bij schade krijgt u de werkelijke kosten vergoed. Ook als deze hoger zijn dan het 
verzekerd bedrag van de opstalverzekering. Met de Unigarant Opstalverzekering heeft 
u de garantie dat uw woning nooit onderverzekerd is.

All risk verzekerd

Met de opstalverzekering bent u all risk verzekerd. Of de schade nu wel of niet door 
uw schuld is ontstaan. Bijvoorbeeld als door een storm uw pannen van het dak waaien 
of uw keuken beschadigd raakt door brand tijdens het koken.

Standaard geen eigen risico 

Standaard heeft u geen eigen risico bij schade. Door te kiezen voor een vrijwillig eigen 
risico bespaart u op de premie. Bij een eigen risico van € 100,- ontvang u 7,5% korting 
op uw premie. Kiest u voor een eigen risico van € 200,- dan bedraagt de premiekorting 
15%.

De voordelen op een rij 

Voordelen opstal-
verzekering

 Voor huiseigenaren en 
huurders
Bent u huiseigenaar of huurt u een 
woning? In beide gevallen is het 
Unigarant Woonpakket Plus een 
goede keus.

Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
Vraag uw verzekeringsadviseur of 
bezoek www.unigarant.nl. 

Productinformatie

Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Bepaal uw korting:
- 2 verzekeringen 5%
- 3 verzekeringen 7,5%
- 4 verzekeringen  
 of meer 10%

tot 10% 

pakket 

kortin
g!

Woonpakket Plus

 Overzichtelijk en 
gemakkelijk 
Unigarant biedt u in één pakket  
zeven verzekeringen rondom uw  
huis en gezin: opstal, inboedel, 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, doorlopende reis en 
annulering. Alles op één nota!

 U bent all risk verzekerd
 Garantie tegen onderverzekering
 Standaard geen eigen risico
 Glas standaard verzekerd

 

Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om 
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u bijvoorbeeld een geschil heeft met de verhuurder of uw buren. 
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Woonpakket Plus 
Inboedelverzekering
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Inboedelverzekering

In uw woning bevinden zich kostbare spullen. Met de Unigarant Inboedelverzekering 
bent u verzekerd voor schade aan of diefstal van uw spullen in huis. Bij Unigarant is 
uw inboedel verzekerd tot € 125.000,-. U bent tot dit bedrag nooit onderverzekerd.

All risk verzekerd

Met de inboedelverzekering bent u all risk verzekerd. Of de schade nu wel of niet door 
uw schuld is ontstaan. Bijvoorbeeld als uw TV is gestolen of als de gordijnen vlam 
hebben gevat door een brandende kaars.

Bepaal zelf uw eigen risico 

Standaard heeft u € 100,- eigen risico bij schade. Wilt u liever geen eigen risico, of 
kiest u juist voor een hoger eigen risico? Dan heeft dit effect op uw premie. Kiest u 
voor € 0,- eigen risico, dan geldt een toeslag van 7,5% op uw premie. Kiest u voor een 
hoger eigen risico van € 200,-, dan ontvangt u een premiekorting van 7,5%.   

Buitenshuisdekking 

 Als u uw laptop, tablet of mobiele telefoon ook buiten uw huis gebruikt, is de aanvullende 
buitenshuisdekking interessant voor u. Raken uw eigendommen buiten de deur 
beschadigd of worden ze gestolen, dan bent u hiervoor verzekerd. Ook bij uw dagjes uit, 
evenementen of onderweg van en naar het werk. 

Preventiekorting tot 20%

 Bij een brand of inbraak heeft u niet alleen materiële schade, ook emotioneel heeft 
het veel impact. Als u preventieve maatregelen neemt (bijvoorbeeld rookmelders), 
verkleint u de kans op brand en diefstal. Unigarant beloont u voor het nemen van deze 
maatregelen, met maximaal 20% korting op uw premie. 

De voordelen op een rij 

Voordelen inboedel-
verzekering

 Voor huiseigenaren en 
huurders
Bent u huiseigenaar of huurt u een 
woning? In beide gevallen is het 
Unigarant Woonpakket Plus de beste 
keuze.

Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
Vraag uw verzekeringsadviseur of 
bezoek www.unigarant.nl. 

Productinformatie

Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Bepaal uw korting:
- 2 verzekeringen 5%
- 3 verzekeringen 7,5%
- 4 verzekeringen  
 of meer 10%

tot 10% 

pakket 

kortin
g!

Woonpakket Plus

 Overzichtelijk en 
gemakkelijk 
Unigarant biedt u in één pakket  
zeven verzekeringen rondom uw  
huis en gezin: opstal, inboedel, 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, doorlopende reis en 
annulering. Alles op één nota!

 U bent all risk verzekerd
 Garantie tegen onderverzekering
 Verzeker gemakkelijk uw spullen 

buitenshuis mee

Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om 
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u bijvoorbeeld een geschil heeft met de verhuurder of uw buren. 
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Woonpakket Plus  
Aansprakelijkheidsverzekering
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Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om 
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u bijvoorbeeld een geschil heeft met de verhuurder of uw buren. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een bal door de ruit, een glas wijn over het tapijt van vrienden: een ongeluk zit soms 
in een klein hoekje. Dat geldt voor ieder gezinslid. Soms kunnen de kosten enorm 
oplopen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van lichamelijk letsel. Met de Unigarant 
Aansprakelijkheidsverzekering is uw hele gezin wereldwijd verzekerd voor maximaal 
€ 2.500.000,- tegen schade die is toegebracht aan anderen. Ook uw huisdieren zijn 
meeverzekerd.

De voordelen op een rij 

Voordelen aansprakelijk-
heidsverzekering

 Voor huiseigenaren en 
huurders
Bent u huiseigenaar of huurt u een 
woning? In beide gevallen is het 
Unigarant Woonpakket Plus de beste 
keuze.

Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
Vraag uw verzekeringsadviseur of 
bezoek www.unigarant.nl.  

Productinformatie

Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Bepaal uw korting:
- 2 verzekeringen 5%
- 3 verzekeringen 7,5%
- 4 verzekeringen  
 of meer 10%

tot 10% 

pakket 

kortin
g!

Woonpakket Plus

 Overzichtelijk en 
gemakkelijk 
Unigarant biedt u in één pakket 
zeven verzekeringen rondom uw 
huis en gezin: opstal, inboedel, 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, doorlopende reis en 
annulering. Alles op één nota!

 Verzeker u tegen hoge kosten: 
dekking tot € 2.500.000,-

 Uitwonende studerende kinderen  
zijn gratis meeverzekerd
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Woonpakket Plus 
Doorlopende reis- en annuleringsverzekering 
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Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

U gaat op vakantie! Heerlijk relaxen, even weg van de stress van alledag. Maar het 
kan voorkomen dat u onverwachts hulp nodig heeft of moet annuleren: uw bagage is 
gestolen, u wordt ziek of u krijgt een ongeval. Dan is het wel zo fijn dat iemand voor 
u klaar staat. Met de doorlopende reis- en annuleringsverzekering bent u verzekerd 
van de beste hulp, hoe vaak en waar u ook op vakantie gaat. Of het nu gaat om een 
weekendje weg of een vakantie in binnen- of buitenland. 

Altijd een reisverzekering die bij u past!

U kunt uw doorlopende reisverzekering helemaal zelf samenstellen. Voor iedere reis 
en voor ieder budget heeft Unigarant een oplossing op maat. Wilt u zich tegen een 
scherpe premie verzekeren voor de belangrijkste vakantierisico’s? Dan is onze basis 
dekking iets voor u. Gaat u voor zekerheid? Dan past de uitgebreide dekking het best 
bij u. Uw bagage is voor maar liefst € 3.500,- verzekerd en u heeft geen eigen risico. 

Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u bijvoorbeeld een geschil heeft met de verhuurder of uw buren.

De voordelen op een rij 

Voordelen door-
lopende reis- en 
annuleringsverzekering

 Voor huiseigenaren en 
huurders
Bent u huiseigenaar of huurt u een 
woning? In beide gevallen is het 
Unigarant Woonpakket Plus een 
goede keus.

Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
Vraag uw verzekeringsadviseur of 
bezoek www.unigarant.nl. 

Productinformatie

Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Bepaal uw korting:
- 2 verzekeringen 5%
- 3 verzekeringen 7,5%
- 4 verzekeringen  
 of meer 10%

tot 10% 

pakket 

kortin
g!

Woonpakket Plus

 Overzichtelijk en 
gemakkelijk 
Unigarant biedt u in één pakket  
zeven verzekeringen rondom uw  
huis en gezin: opstal, inboedel, 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, doorlopende reis en 
annulering. Alles op één nota!

 Ook voor concerten, evenementen  
en theatervoorstellingen

 Uw samengestelde reizen zijn  
meeverzekerd 

 Hoge verzekerde bedragen bagage

Doorlopende annuleringsverzekering 

Voor als er een kink in de kabel komt! Met de doorlopende annuleringsverzekering zijn 
al uw reizen (ook het weekendje weg) het hele jaar door verzekerd tegen annulering. 
De doorlopende annuleringsverzekering geldt niet alleen voordat u vertrekt. Ook als 
er tijdens uw vakantie iets gebeurt waardoor u uw reis moet afbreken, ontvangt u 
het niet gebruikte deel van de reissom terug. Theatervoorstellingen, evenementen en 
concerten vallen ook binnen deze ruime annuleringsverzekering.

Samengestelde reis meeverzekerd 

Tegenwoordig boekt u uw vliegticket, huurauto en vakantieverblijf vaak los van 
elkaar. Als één van de onderdelen onverwachts niet doorgaat dan worden ook de 
annuleringskosten van de andere onderdelen vergoed.

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.



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

Doorlopende Reis-
verzekering standaard

Basis 
maximale vergoeding

Uitgebreid
maximale vergoeding

Hulpverlening Kostprijs Kostprijs

Onvoorziene uitgaven: waaronder 
hulpverlening ANWB Alarmcentrale

Kostprijs Kostprijs

Doorlopende Annuleringsverzekering  
(inclusief samengestelde reis)

Basis 
maximale vergoeding

Uitgebreid
maximale vergoeding

Standaard
€ 1.500,- per verzekerde per reis max. 
€ 6.000,- per verzekering per reis

€ 1.500,- per verzekerde per reis max.  
€ 6.000,- per verzekering per reis

Standaard  
verhoogd bedrag

€ 3.000,- per verzekerde per reis max.  
€ 12.000,- per verzekering per reis

€ 3.000,- per verzekerde per reis max.  
€ 12.000,- per verzekering per reis

Luxe Niet mogelijk
€ 1.500,- per verzekerde per reis max.  
€ 6.000,- per verzekering per reis

Luxe verhoogd bedrag Niet mogelijk
€ 3.000,- per verzekerde per reis max.  
€ 12.000,- per verzekering per reis

Aanvullend

Huisdieren Niet mogelijk Optioneel

Zaakwaarnemer Niet mogelijk Optioneel

Doorlopende Reisverzekering 
aanvullend

Basis  
maximale vergoeding

Uitgebreid 
maximale vergoeding

Medische kosten

Medische kosten in het buitenland Kostprijs Kostprijs

Medische kosten in Nederland Niet mogelijk € 1.250,-

Bagage € 2.000,- € 3.500,-

Geld Niet mogelijk
€ 300,- per persoon en maximaal  
€ 600,- per reisgezelschap

Extra bedrag hobby-/sportuitrusting

Hobby-/sportuitrusting per reisgezelschap Niet mogelijk € 3.500,-

Ongevallen

Bij overlijden € 25.000,- € 25.000,-

Bij blijvende invaliditeit € 75.000,- € 75.000,-

Reisrechtsbijstand Niet mogelijk € 25.000,- per gebeurtenis

Vervangend vervoer en verblijf Niet mogelijk
Kosten vervangende auto of vervangend 
verblijf, zoals caravan, tent of kosten voor 
een hotel

Autohulpverzekering Niet mogelijk

Regelen van reparatie bij ongeval of pech. 
Of wij regelen dat uw auto terugvervoerd 
wordt naar Nederland, wanneer deze 
binnen vier werkdagen niet gerepareerd 
kan worden.

Werelddekking Niet mogelijk
Het standaard dekkingsgebied omvat 
Europa, het is mogelijk om dit uit te 
breiden met werelddekking

Wintersport en bijzondere sporten
Er zijn sporten (incl. uitrusting), waarvoor u zich aanvullend kunt verzekeren  
(langlaufen en duiken zijn standaard verzekerd).



Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

P
K

T0
2R

B
V

 (0
8-

13
)

Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Woonpakket Plus 
Rechtsbijstandsverzekering

Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om 
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u bijvoorbeeld een geschil heeft met de huurder of uw buren. 

Rechtsbijstandsverzekering

Conflicten zijn soms onvermijdelijk. Of het nu gaat over de aankoop van een huis, het 
claimen van smartengeld na een aanrijding, onenigheid met uw werkgever of ruzie 
met de buren. Ook al probeert u dergelijke conflicten te vermijden, soms ontkomt u er 
niet aan om rechtshulp te vragen. De rechtsbijstandsverzekering van Unigarant biedt 
uitkomst om toch uw recht te kunnen halen.  
 
U kunt kiezen uit verschillende modules: 

Verkeer
 Consument & Wonen
Arbeid & Inkomen 
Persoon & Familie 
Fiscaal & Vermogen 

De modules Verkeer en Consument & Wonen zijn los te sluiten. 

Juridisch advies

Met de rechtsbijstandsverzekering heeft u altijd en onbeperkt recht op telefonisch 
juridisch advies. 

De voordelen op een rij 

Voordelen rechts-
bijstandsverzekering

 Voor huiseigenaren en 
huurders
Bent u huiseigenaar of huurt u een 
woning? In beide gevallen is het 
Unigarant Woonpakket Plus de beste 
keuze.

Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
Vraag uw verzekeringsadviseur of 
bezoek www.unigarant.nl. 

Productinformatie

Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Bepaal uw korting:
- 2 verzekeringen 5%
- 3 verzekeringen 7,5%
- 4 verzekeringen  
 of meer 10%

tot 10% 

pakket 

kortin
g!

Woonpakket Plus

 Overzichtelijk en 
gemakkelijk 
Unigarant biedt u in één pakket  
zeven verzekeringen rondom uw  
huis en gezin: opstal, inboedel, 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, doorlopende reis en 
annulering. Alles op één nota!

 Onbeperkt recht op telefonisch  
juridisch advies

 U kunt de verzekering zelf samen-
stellen.

} De modules Arbeid & Inkomen, Persoon & Familie 
en Fiscaal & Vermogen kunt u alleen in combinatie 
met Consument & Wonen sluiten.



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

U krijgt hulp bij conflicten met betrekking tot Verkeer Consument  
& Wonen

Arbeid  
& Inkomen*

Persoon  
& Familie*

Fiscaal  
& Vermogen*

Schade en letsel in het verkeer

Vakantie

Aangeschafte goederen of diensten

Woning

Buren

Overheid

Werk in loondienst of ambtenaar

Sociale zekerheid

Pensioen

Vrijwilligerswerk

Gezondheid en letsel

Scheidingsmediation

Personenrecht en ouderschap

Erfrecht

Vermogensbeheer

De Nederlandse Belastingdienst

Vakantiewoning in het buitenland

* U kunt deze module sluiten in combinatie met de module Consument & Wonen.

In onderstaande tabel ziet u op welke onderwerpen onze verschillende modules betrekking op hebben.
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Woonpakket Plus
Ongevallenverzekering

Met het Unigarant Woonpakket Plus bent u verzekerd van kwaliteit. Heeft u 
schade of pech? Dan kunt u rekenen op een uitstekende service. Of het nu om 
uw woning gaat, de spullen in uw huis of buiten de deur, Unigarant is er voor u. 
Ook als u bijvoorbeeld een geschil heeft met de verhuurder of uw buren. 
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Ongevallenverzekering

Een ernstig ongeluk kan grote gevolgen hebben. Met de Unigarant 
Ongevallenverzekering beperkt u de financiële gevolgen bij blijvende invaliditeit 
of overlijden door een ongeval. Voor u zelf en voor uw gezinsleden. Wel zo’n 
geruststellend idee. Deze verzekering geldt zowel voor ongevallen tijdens het werk 
als in uw vrije tijd. Bij overlijden bent u verzekerd tot een bedrag van € 25.000,- en bij 
blijvende invaliditeit is dit € 75.000,-.

De voordelen op een rij 

Voordelen ongevallen-
verzekering

 Voor huiseigenaren en 
huurders
Bent u huiseigenaar of huurt u een 
woning? In beide gevallen is het 
Unigarant Woonpakket Plus de beste 
keuze.

Wilt u meer informatie over het 
Unigarant Woonpakket Plus?  
Vraag uw verzekeringsadviseur of 
bezoek www.unigarant.nl.  

Productinformatie

Sluit direct het Unigarant 
Woonpakket Plus bij uw 
verzekeringsadviseur en profiteer 
van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Bepaal uw korting:
- 2 verzekeringen 5%
- 3 verzekeringen 7,5%
- 4 verzekeringen  
 of meer 10%

tot 10% 

pakket 

kortin
g!

Woonpakket Plus

 Overzichtelijk en 
gemakkelijk 
Unigarant biedt u in één pakket 
zeven verzekeringen rondom uw 
huis en gezin: opstal, inboedel, 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, doorlopende reis en 
annulering. Alles op één nota!

 Uitkering bij invaliditeit of overlijden
 Geldt zowel op het werk als in  

uw vrije tijd


