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Motorverzekering Unigarant 
 
Basisdekkingen: 
Wettelijke Aansprakelijkheid, Beperkt of Volledig Casco 
 
Kortingen: 
Winterstopkorting, indien u van 15 december tot 1 maart uw motor niet gebruikt, kunt u gebruik 
maken van de winterstop. Alle verzekerde risico’s die niet verbonden zijn aan ‘het rijden met de motor’ 
(dus risico’s tijdens stalling) blijven gedekt.   
Auto/Motor bonuskorting Plan  Heeft u met uw auto schadevrije jaren opgebouwd, dan kunt u deze 
jaren meetellen als 2e gezinsautotreden, waardoor u een lagere premie voor uw motorverzekering 
betaalt (tot de maximale korting). 
 
Aanvullende dekkingen: deze gelden alleen als u hiervoor gekozen heeft: 
Drie jaar aanschafwaardegarantie  
Beperkt casco: Bij totaal verlies of diefstal binnen 3 jaar na de aanschafdatum ontvangt u de 
aanschafwaarde. Vanaf het 4e jaar ontvangt u de dagwaarde.  
Volledig casco: Bij totaal verlies of diefstal binnen 3 jaar na de aanschafdatum wordt 3 jaar lang de 
aanschafwaarde vergoed, het 4e jaar is er een gunstige afschrijvingsregeling, en vanaf het 5e jaar 
wordt de dagwaarde vergoed. 
Belangrijk: Geldig tot een maximale aanschafwaarde van €25.000. Aanschafwaarde moet 
aantoonbaar zijn door aankoopnota van een bij KvK ingeschreven motordealer. 
 
Schadeverzekering opzittenden, letselschade van de bestuurder en opzittenden wordt vergoed. Ook 
schade aan bagage en kleding is gedekt. U bent zowel verzekerd voor schade door eigen schuld als 
voor wanneer de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld. 
Er is een maximale vergoeding van €100.000. 
 
Ongevallen opzittenden: vergoeding bij overlijden €3.000; bij blijvende invaliditeit tot maximaal 
€30.000 (per persoon). U bent zowel verzekerd voor schade door eigen schuld als voor wanneer de 
aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld. 
 
Verkeersrechtsbijstand 
Verzekerd is het verlenen van (verhaals) rechtsbijstand in geval van schade aan de motor, 
waardevermindering van de motor, schade aan kleding en bagage, maar ook in geval van letsel, zoals 
en verlies van inkomen. 
 
Vervangend Vervoer Verzekering 
U krijgt vervangend vervoer als: u schade heeft; u een aanrijding had; of uw motor is gestolen. 
Ter keuze dekking in Nederland of Europa. U kunt deze verzekering sluiten bij iedere 
verzekeringsvorm. Deze verzekering kan niet gesloten worden voor motoren die ouder zijn dan 10 
jaar. 

 
Helm, Kleding en Bagage 
Uw helm, motorkleding en bagage zijn verzekerd tegen beschadiging of diefstal. Bij Beperkt en 
Volledig Casco is dit standaard meeverzekerd tot €1.000. Aanvullend te verhogen naar €1.500, 
€2.500 of €5.000. 
 
Accessoires 
Bij Beperkt en Volledig Casco zijn accessoires (alles wat tegen meerprijs is toegevoegd, zoals een 
windscherm, trekhaak, bagagerek of een speciale uitlaat of montagesteun (exclusief mobiele 
apparatuur)) standaard meeverzekerd tot €500. Aanvullend te verhogen naar €2.500 of €5.000. 
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