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Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

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

Caravanverzekering

Met onze Caravanverzekering bent u goed verzekerd. Of u nu een toercaravan, 
vouwwagen, stacaravan of een aanhangwagen heeft, wij houden rekening met 
uw wensen. 

Dekkingen Dagwaarde
Nieuwwaarde

5 jaar 10 jaar

Toercaravan

Stacaravan

Vouwwagen

Aanhangwagen

Wanneer u recentelijk een nieuwe of tweedehands caravan met een aanzienlijke
waarde heeft gekocht, adviseren wij een 10 jaar Nieuwwaardedekking.

Verzekeringsvormen

De Unigarant Caravanverzekering kent een zeer uitgebreide dekking, waarmee u altijd 
goed verzekerd bent tegen de gevolgen van verkeers- en stallingschade, schade door 
brand, vandalisme, inbraakschade, overstromingen, lawines, eigen gebrek (niet bij 
dagwaarde) en diefstal. 

Dagwaardedekking
De dagwaardedekking is geschikt voor elk type caravan. Bij totaal verlies wordt de 
dagwaarde vergoed.

5 jaar nieuwwaardedekking
Tot en met het vijfde jaar wordt bij totaal verlies de nieuwwaarde van uw caravan 
vergoed. Uw caravan mag bij het ingaan van de verzekering niet ouder zijn dan 2 jaar.

10 jaar nieuwwaardedekking
Tot en met het tiende jaar wordt bij totaal verlies de nieuwwaarde van uw caravan 
vergoed. De dekking geldt alleen voor caravans die bij het aangaan van de verzekering 
niet ouder zijn dan 2 jaar.

 5- en 10 jaar
 Nieuwwaardedekking

In plaats van de dagwaardedekking 
kunt u ook kiezen voor een 5 of zelfs 
10 jaar nieuwwaardedekking.

 Geen eigen risico bij 
hagelbestendig dak
Wanneer uw toercaravan is voorzien 
van een hagelbestendig dak, dan 
heeft u geen eigen risico bij hagel- 
en stormschade.

 Hoge korting bij 
hagelbestendig dak
Heeft uw toercaravan een hagel-
bestendig dak? Dan ontvangt u 
70% korting op de premie van 
hagel- en stormdekking.

 Gratis vervangende caravan

De voordelen op een rij



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

Aanvullende dekkingen

Hagel- en stormschade
De verzekering kunt u uitbreiden met 
een dekking voor schade door hagel 
en storm. Is uw caravan voorzien van 
een hagelbestendig dak, dan ontvangt 
u maar liefst 70% korting op de premie 
van de hagel- en stormschadedekking. 
Daarnaast vervalt het eigen risico. 

Rechtsbijstand
Met de optie rechtsbijstand verzekert 
u zich van professionele ondersteuning 
in de vorm van verkeers-, straf- en 
contractrechtsbijstand. Mocht u in een 
ingewikkelde juridische situatie verzeild 
raken over uw caravanschade in binnen- 
of buitenland, dan bent u verzekerd van 
vakkundige rechtsbijstand.

Eigen risico voor alle 
dekkingsonderdelen

U heeft een eigen risico van € 75,-.  
Deze vervalt bij hagelschade 
wanneer de caravan is voorzien van 
een hagelbestendig dak. Op Kip en 
Avento caravans, met een speciaal 
alarmsysteem, vervalt het eigen risico 
bij inbraakschade.

Caravan Schade Select

Unigarant werkt samen met top 
schadeherstelbedrijven. Wanneer 
u uw schade laat repareren bij 
een met ons samenwerkend 
caravanschadeherstelbedrijf geniet u 
kosteloos van diverse voordelen:

  Na schadeherstel profiteert u van een 
gratis Periodieke Aanhangwagen- en 
Caravankeuring.

  Ook ontvangt u na schadeherstel  
2 + 2 jaar FOCWA-garantie.

Gratis vervangende caravan

Wanneer uw caravan tijdens of direct 
voorafgaand aan uw vakantie wordt 
gestolen of door schade onbruikbaar 
wordt, krijgt u tot maximaal 30 dagen 
gratis een vervangende caravan of mag 
u een andere accommodatie huren.

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

Productinformatie

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

Direct verzekerd


