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Onderneming:

Unigarant Verzekeringen, schadeverzekeraar, vergunning: 12011826 (NL)

Product:

RecreActiefverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoed schade aan uw vrijetijdsuitrusting buiten uw woning.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Uw vrijetijdsuitrusting is buiten uw woning verzekerd
tegen verlies, diefstal of beschadiging. Foto-, film en
videoapparatuur is binnen uw woning verzekerd. U
kunt verschillende uitrustingen verzekeren zoals:
foto, film en video, kampeeruitrusting en persoonlijke
bagage en sport- en hobbyuitrusting.

Niet verzekerd is schade door: molest,
atoomkernreacties, opzet, roekelooshied,
onvoldoende zorg, weer en milieu, krassen en
schrammen, tijdens verhuur of niet recreactief
gebruik, waardevermindering, eigen gebrek,
reiniging, bewerking of herstel.

Extra informatie
Kleine vaartuigen met een aankoopprijs tot € 1.250,-,
zoals kano's, roei- en rubberboten (zonder motor)
zijn inclusief alle bijbehorende kleine accessoires ook
verzekerd

Verzekerd bedrag
Uw vrijetijdsuitrusting kunt u gespecificeerd en
ongespecifeerd verzekeren. Bij
gespecificeerd bedraagt de aankoopbedrag van
een object meer dan € 250,- . Deze objecten
staan met merk, type, aankoopdatum en aankooprijs
op uw polisblad Bij ongespecifeerd bedraagt het
aankoopbedrag minder dan € 250,-. Deze objecten
staan niet op uw polisblad.
Gespecificeerde en ongespecificeerde objecten
Gespecificeerde objecten kunnen tot maximaal
€ 7.000,- verzekerd worden. Tot een maximum van
€ 2.500,- per object. Ongespecificeerde objecten
kunnen tot maximaal € 2.725,- verzekerd worden.
Vergoeding bij beschadiging, verlies of diefstal
Bij een beschadiging vergoeden wij de
reparatiekosten. Bij verlies of diefstal vergoeden wij
de oorspronkelijke aankooprijs. Behalve wanneer de
dagwaarde lager is van 50% van de oorspronkelijke
aankoopprijs. Dan vergoeden wij de dagwaarde.
Premiekorting voor schadevrije jaren
Als u in een verzekeringsjaar geen schade heeft
geclaimd dan bouwt u korting op. U begint in het
eerste jaar met 0%. Jaarlijks kunt u 5% korting
opbouwen tot maximaal 25%. Als u een schade
claimt dan valt u terrug naar 0%.

Niet verzekerde objecten
Wij verzekeren onder andere niet de volgende
objecten: * Verzamelingen, juwelen, sieraden,
horloges en andere kostbaarheden en bont. *
Planten en dieren. * Fietsen en andere voertuigen, al
dan niet gemotoriseerd. * Gereedschappen. *
Vaartuigen met een motor.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Er geldt een eigen risico van € 75,- per
schadegebeurtenis.

Keuze: Ongevallen
Verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000,- . Verzekerd
bedrag bij blijvende invaliditeit € 20.000,- . Bij
blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een
percentage van het verzekerde bedrag. Het
percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld
door een medisch adviseur.

Waar ben ik gedekt?
De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken (let goed op uw objecten). Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.
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