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Mobiele Apparatuurverzekering

Met de Mobiele Apparatuurverzekering zijn uw portable apparaten het hele jaar 
door wereldwijd verzekerd tegen verlies, diefstal of beschadiging. De dekking 
geldt alleen buitenshuis, ook voor woon- en werkverkeer.

Mobiele Apparatuurverzekering

Vaker dan u denkt, bent u onderweg met waardevolle spullen. Denk aan een laptop, 
tablet, mobiele telefoon, navigatiesysteem of een mp3-speler. Erg handig natuurlijk, 
maar beseft u ook hoe kwetsbaar en kostbaar dit soort mobiele apparaten zijn? 
Als er iets gebeurt met uw mobiele apparatuur, kan uw financiële schade snel 
oplopen. Alle reden dus om te zorgen voor een goede verzekering. De Mobiele 
Apparatuurverzekering 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% van de nieuwwaarde. Er geldt een eigen risico van € 40,- per gebeurtenis. 

Premie
U bent tegen een zeer scherpe premie in één keer voor al uw kostbare portable 
apparaten verzekerd. Extra dure 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.

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

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

Productinformatie

Direct verzekerd

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

 Ook voor woon-werkverkeer
Al uw mobiele apparatuur, waaronder 
navigatiesysteem, is buitenhuis 
verzekerd.

 Premie nog geen € 3,50  
per maand

De voordelen op een rij

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)

5% van de 
oorspronkelijke 
aankoopprijs 
(minimumpremie 
€ 40,-)

€ 1.375,- €   50,-

€ 2.050,- €   70,-

€ 2.725,- € 100,-

De premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting.


