verzekering

Watersport
-

Premieberekening over dagwaarde
Inboedel gratis meeverzekerd
No-claimkorting tot maar liefst 40%
Preventie en pechhulp

verzekering

Watersport
Onbezorgd genieten. Varen zonder zorgen en waarheen
u wilt. Dat is het ultieme gevoel. Zolang alles goed gaat, is
er geen man over boord. Maar wat als uw vaartuig onverhoopt schade lijdt of uw boot wordt gestolen? Dan is het
belangrijk terug te kunnen vallen op een verzekering die u
verder helpt. Zo kunt u bij pech of schade snel weer optimaal genieten van het vaarseizoen. Unigarant denkt met u
mee en helpt u graag gegarandeerd goed verder.

Keuze uit twee dekkingsvormen
De Watersportverzekering van Unigarant kent

u de keuze uit alleen een WA-dekking of een

twee varianten: de basisdekking en de uitge-

WA+Cascodekking. In de tabel kunt u precies

breide dekking. Binnen de twee varianten heeft

zien waarvoor u bent verzekerd.

Inhoud varianten		
WA
WA-dekking

Uitgebreid
Casco

€ 1.600.000,-		

Cascodekking		
Van overheidswege verplichte bergingskosten

Basis
WA

€ 5.000.000,-

€ 5.000.000,- 		

*		

Casco

*

€ 5.000.000,-

Inboedel gratis meeverzekerd 		

15% van de		

30% van de

		

verz. som		

verz. som

Behoud no-claim bij schade door brand, 		

		

zelfontbranding, ontploffing, blikseminslag,

*

*

diefstal of poging daartoe, joyvaren, storm
en hagelschade
Volgboot, bijbehorende buitenboordmotor en 		
trailer zijn elk tot € 5.000,- gratis meeverzekerd
Bewaking, vervoer en opruiming		
Hulpverlening en berging		
Schade door verlies of beschadiging als gevolg 		
van zinken, stranden, omslaan, aanvaringen en

		

*

*

*		
*		

*
*

*

*

		

soortgelijke gebeurtenissen
Eigen gebrek en de gevolgen daarvan mee-		

Alleen 		

verzekerd. Voor de (inbouw)motor geldt dat 		

gevolgen van

deze vanaf de in bedrijfstelling 10 jaar tegen		

eigen gebrek

*

eigen gebrek is meeverzekerd
Vervangend vaartuig				
Overdekking tot 10% bij technisch of 		
economisch totaal verlies

		

*

3 jaar aanschafwaardegarantie				
Ongevallen opvarenden als optie mee 		
te verzekeren
Verhaalsrechtsbijstandverzekering als optie 		
mee te verzekeren

		

*

		

*

*
*
*
*
*

Eigen risico
Unigarant hanteert een standaard eigen risico.
Deze bedraagt bij de basis cascodekking
€ 125,- voor vaartuigen met een verzekerde
waarde beneden € 100.000,-. Voor de uitgebreide cascodekking is dit € 250,-. Bij vaartuigen
met een verzekerde waarde boven € 100.000,wordt het eigen risico bepaald aan de hand van
de hoogte van de verzekerde waarde.

Wedstrijden
Bij het deelnemen aan professionele wedstrij-

Vrijwillig extra eigen risico
€
€
€
€
€
€
€
€

250 ,500 ,750 ,1.000 ,1.500 ,2.500 ,3.500 ,5.000 ,-

Premiekorting*
€
€
€
€
€
€
€
€

37 ,50
75 ,112 ,50
150 ,225 ,375 ,525 ,750 ,-

* tot maximaal 50% van de cascopremie

den op zee geldt een extra eigen risico. Dit risico
bedraagt 2% van de dagwaarde met een minimum
van € 250,- en een maximum van € 2.500,-.

Voordelen en kortingen

Premie over dagwaarde

Inboedel, volgboot en trailer

Bij de premieberekening gaan we uit van de dag-

Niet alleen uw vaartuig is verzekerd, ook uw

waarde van uw vaartuig. U betaalt dus premie

inboedel (waaronder ook fietsen, gereedschap

over hetgeen u wilt verzekeren. Met de meest

en sieraden). Tot maximaal 15% of 30% van

uitgebreide dekking worden uw schades in de

de verzekerde som van uw vaartuig, afhankelijk

eerste drie jaar uitgekeerd op basis van de aan-

van de gekozen dekkingsvorm. Hoort bij uw

schafwaarde. Er wordt meestal zelfs geen afschrij-

boot een volgboot met of zonder buitenboord-

ving toegepast.

motor of trailer? Deze zijn gratis meeverzekerd,
mits de waarde van de volgboot, de buiten
boordmotor of de trailer niet hoger is dan

No-claimkorting

€ 5.000,- en de volgboot geen speedboot is.

Als u schadevrij vaart belonen we dat natuurlijk.

Heeft u uitsluitend schade aan uw volgboot

Bij de Unigarant Watersportverzekering kunt

of trailer, dan behoudt u bovendien uw opge-

u in vier jaar tijd de maximale no-claimkorting
opbouwen, die kan oplopen tot maar liefst 40%.
Na slechts twee jaar met maximale no-claimkorting behoudt u uw korting bij de eerstvolgende
schade.

bouwde no-claimkorting.
Is uw volgboot een speedboot, kijk dan op
www.unigarant.nl of informeer bij uw tussenpersoon naar de premie.

Bonus-malusregeling
Bij aangaan verzekering

Korting/toeslag op de premie na 1 jaar bij

Aantal schadekorting/toeslag
Geen schade
1 schade
2 schaden
vrije jaren					
6*
5
4
3
2
1
0
-1
-2

40%
40%
40%
30%
20%
10%
0%
+10%
+20%

* terugval naar vier schadevrije jaren

40%
40%
40%
40%
30%
20%
10%
0%
+10%

40%*
30%
20%
10%
0%
+10%
+20%
+20%
+20%

20%
10%
0%
+10%
+20%
+20%
+20%
+20%
+20%

3 of meer
schaden
0%
+10%
+20%
+20%
+20%
+20%
+20%
+20%
+20%

Vaargebieden
De Unigarant Watersportverzekering biedt de keuze uit vier vaargebieden.
Europese zeeën

Caribisch gebied

Wereld

Vaargebied Europese binnenwateren

Europese binnenwateren

Alle Europese binnen-

Het gehele

De gehele wereld

tot 10 zeemijl uit de kust
		
		
Premie
Standaardpremie

wateren inclusief de vaart
op zee (73˚ NB, 24˚ NB,
30˚ WL, 35˚ OL)
+ 30%

Caribische
gebied
Op aanvraag

Op aanvraag

Ligplaats
De Unigarant Watersportverzekering biedt de keuze uit drie ligplaatsgebieden.

Premie

Nederland

België/Duitsland

Europa

Standaardpremie

+ 15%

+ 50%

Preventie en pechhulp

Preventie en pechhulp

Diefstalpreventie

Unigarant helpt booteigenaren graag goed

Ook buitenboordmotoren en boten op trai-

verder. Daarin denken wij verder dan alleen

lers zijn gemakkelijke en gewilde objecten voor

schade. Ook voor hulp bij preventie, veiligheid

diefstal, vooral op onbewaakte plaatsen. Om na

en pech kunt u op ons rekenen.

diefstal in aanmerking te komen voor schadever-

Track & Trace systeem

goeding, dient u uw buitenboordmotor met een
VBV of SCM-goedgekeurd slot te bevestigen.

Bescherming tegen diefstal is helaas geen

Voor uw trailer en volgboot geldt, dat deze alleen

overbodige luxe. U beschermt uw boot door

verzekerd zijn, indien ze zijn beveiligd met een

een vaartuigvolgsysteem in te bouwen, ook wel

VBV of SCM-goedgekeurd disselslot en wielklem.

Track & Trace systeem genoemd. Met Track
& Trace kan uw boot bij diefstal snel worden
opgespoord. Zo kunt u snel met uw eigen
boot weer het water op. Klanten van Unigarant
ontvangen 5% premiekorting wanneer zij een
gecertificeerd systeem laten inbouwen. Deze
korting geldt alleen voor vaartuigen met een
verzekerde waarde tot € 500.000,-.

Opties

Ongevallen Opvarenden
Verzekering

Verhaalsrechtsbijstand
verzekering

Deze verzekering voorziet in een eenmalige

Met deze optionele dekking heeft u recht op

uitkering ten gevolge van overlijden of blijvende

juridische bijstand bij het verhalen van schade

invaliditeit van de opvarenden van

aan het vaartuig, de volgboot of trailer op

het vaartuig. Bij overlijden: € 10.000,- per

derden. Er is ook dekking voor geschillen over

verzekerd persoon. Bij blijvende invaliditeit:

garantie, reparatie en onderhoud, stalling en

maximaal € 40.000,- per verzekerd persoon

financiering.

en € 200.000,- per gebeurtenis.

Goed om te weten

Meer informatie?
Wilt u de Unigarant Watersportverzekering
sluiten of wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met uw adviseur of kijk op
www.unigarant.nl.

Deze brochure geeft uitleg op hoofdlijnen.
Voor de volledige tekst verwijzen wij u graag
naar de voorwaarden. Aan de inhoud van deze
brochure kunnen geen andere rechten worden
ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

Auto
Motor
Fiets
Bromfiets
Reis
Caravan
Camper
Oldtimer
Recreatie
Boot
Woonhuis
Inboedel
Watersport
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Gezinsongevallen
Woonboot

WSP02 (06-11)

www.unigarant.nl

