
Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Motorverzekering 

Met de Unigarant Motorverzekering kunt u onbezorgd genieten van een 
mooie tourrit op uw motor. U bent verzekerd van een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een betrouwbare en snelle service. U kiest bij ons de 
dekking die het beste bij uw wensen past tegen een aantrekkelijke premie.

WA, Beperkt of Volledig Casco
De Unigarant Motorverzekering heeft een uitgebreide dekking, waarmee u altijd goed 
verzekerd bent. Of u nu een nieuwe of tweedehands motor heeft. U kunt kiezen uit 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), WA en Beperkt Casco of WA en Volledig Casco. 
In de tabel leest u waarvoor u verzekerd bent.

Wat is verzekerd? WA Beperkt 
Casco

Volledig 
Casco

Schade bij anderen, veroorzaakt door uw motor: 
  materiële schade tot  € 2.500.000,-  

  letselschade tot € 6.100.000,-    

Hulpverlening bij een ongeval

Brand, storm, natuurgeweld, hagel,  
botsing met dieren

(Poging tot) diefstal, joyriding

Ruitbreuk

Accessoires tot € 500,-

Helm, kleding en bagage tot € 1.000,-

Aanrijding, slippen, botsen

Vandalisme

1 jaar nieuwwaarde of aanschafwaarde

Standaard 1 jaar nieuwwaarde- of aanschafwaardedekking bij Volledig Casco   
Heeft u een Volledig Casco dekking en een nieuwe motor? Dan is deze standaard één 
jaar verzekerd tegen de nieuwwaarde. Heeft u een tweedehands motor, dan geldt één jaar 
aanschafwaardedekking.

  Standaard 1 jaar nieuwwaarde-  
of aanschafwaardedekking bij 
Volledig Casco  
Kiest u voor Beperkt of Volledig 
Casco, dan kunt u deze dekking 
bovendien uitbreiden naar 3 jaar 
aanschafwaardedekking. 

  Helm, kleding én bagage 
standaard meeverzekerd 
Bij Beperkt en Volledig Casco  
zijn uw helm, kleding en bagage 
standaard meeverzekerd tot  
€ 1.000,-. Dit kunt u uitbreiden. 

  Accessoires standaard 
meeverzekerd 
Bij Beperkt en Volledig Casco 
zijn accessoires standaard 
meeverzekerd tot € 500,-.  
Dit kunt u uitbreiden.

  No-claimkorting tot maar  
liefst 80% 
Rijdt u schadevrij? Dan belonen  
we dat. De no-claimkorting kan 
oplopen tot maar liefst 80%. Heeft  
u al schadevrije jaren opgebouwd 
met uw vorige motorverzekering?  
Dan neemt Unigarant deze over.

  24/7 hulp van de ANWB 
Alarmcentrale 

De voordelen op een rij

Productinformatie

Wilt u meer informatie over de 
Unigarant Motorverzekering? 
Vraag uw tussenpersoon of  
ga naar unigarant.nl.

Direct verzekerd

Sluit direct de Unigarant 
Motorverzekering bij uw 
tussenpersoon en profiteer van 
een complete dekking, een 
aantrekkelijke premie en een 
betrouwbare, snelle service!M
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Aanvullende dekkingen
3 jaar aanschafwaardedekking Bij de Beperkt Casco dekking kunt u aanvullend de 
3 jaar aanschafwaarde-dekking sluiten. U krijgt dan de volledige aanschafwaarde 
vergoed als uw motor gestolen wordt of total loss is. Deze dekking is geldig tot drie 
jaar nadat u de motor heeft gekocht. Daarna ontvangt u bij totaal verlies minimaal 
de dagwaarde. Heeft u een Volledig Casco dekking? Dan kunt u de standaard 1 jaar 
nieuwwaarde- of 1 jaar aanschafwaardedekking uitbreiden tot drie jaar.

 
Accessoires
Kiest u voor de Beperkt Casco of de 
Volledig Casco dekking, dan zijn de 
accessoires aan uw motor standaard 
meeverzekerd tot € 500,-. Met deze 
aanvullende dekking kunt u het verzekerd 
bedrag verhogen naar: 

 € 2.500,-
 € 5.000,-

Helm, kleding en bagage
Bij de Beperkt Casco en de Volledig Casco 
dekking zijn uw helm, kleding en bagage 
standaard meeverzekerd tot € 1.000,-. 
Met deze aanvullende dekking kunt u het 
verzekerd bedrag verhogen naar:

 € 1.500,-
 € 2.500,-
 € 5.000,-

Verkeersrechtsbijstand
Met deze dekking verzekert u zich van 
professionele juridische ondersteuning. 
Bijvoorbeeld wanneer u in een conflict 
komt over het verhalen van motorschade 
in binnen- of buitenland. Of in een conflict 
raakt met betrekking tot garantie, reparatie 
of onderhoud.

Schadeverzekering voor Opzittenden
Deze dekking vergoedt schade tot  
€ 100.000,-. Het gaat hier om een 
vergoeding voor medische behandeling, 
misgelopen salaris en de kosten bij 
aanpassingen aan uw woning en auto bij 
invaliditeit. Maar ook schade aan kleding 
en bagage is meeverzekerd.

Ongevallenverzekering  
voor Opzittenden
In geval van overlijden of blijvende 
invaliditeit als gevolg van een ongeval 
vergoeden wij een bedrag per opzittende. 
Bij overlijden vergoeden wij maximaal 
€ 3.000,-, bij blijvende invaliditeit is de 
vergoeding maximaal € 30.000,-.

Vervangend vervoer
Kunt u uw eigen motor niet gebruiken door 
een verkeersongeval, diefstal of pech? 
Dan krijgt u een vervangende motor. 
U kunt kiezen uit een dekking binnen 
Nederland of voor een dekking in heel 
Europa.

Kilometerkorting
Rijdt u minder dan 5.000 kilometer per jaar, 
dan geldt er een extra korting van 10%. 

Winterstopkorting
Wanneer u vanaf 15 december tot 1 maart 
niet op uw motor rijdt, krijgt u 10% korting. 
In deze periode krijgt u geen vergoeding 
voor schades door deelname aan het 
verkeer.

Eigen risico 
Voor de Beperkt en Volledig Casco dekking 
geldt standaard een eigen  
risico van € 150,-. Dit eigen risico kunt  
u afkopen.  
Kiest u voor een hoger eigen risico van  
€ 250,- of € 500,-? Dan krijgt u korting op 
de premie. 

AutoMotorBonusPlan
Verzekert u zowel uw motor als uw auto  
bij Unigarant? Dan ontvangt u extra  
no-claimkorting op uw motorverzekering.

Korting Track & Trace
Heeft uw motor een Track & Trace 
beveiligingssysteem? Dan ontvangt u 10% 
korting op de diefstalpremie bij Beperkt 
of Volledig Casco. Daarnaast vervalt het 
eigen risico bij diefstal of diefstalschade.


