
- In 4 jaar 75% no-claimkorting
- Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies
- Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar

Bromfiets
verzekering



Unigarant biedt de ideale bromfietsverzekering die u zelf 
geheel passend kunt maken aan uw persoonlijke wensen. 
Op die manier heeft u altijd een op uw lijf geschreven brom-
fietsverzekering, compleet met een verrassend scherpe 
premie.

Bromfiets
verzekering

Wanneer u een bromfietsverzekering bij Unigarant 

sluit, kunt u kiezen uit drie verzekeringsvormen. Zo 

stemt u de dekking precies af op uw persoonlijke 

situatie. Naast uw woonplaats is uw leeftijd bepa-

lend hoeveel premie u betaalt. Uit onderzoek is 

namelijk gebleken dat naarmate de leeftijd vordert, 

verkeersdeelnemers minder vaak betrokken zijn 

bij aanrijdingen. Een hogere leeftijd, een lagere 

premie dus. En hoe minder schade, des te meer 

no-claimkorting, oplopend tot 75%.



Verzekeringsvormen

Uw bromfiets
compleet verzekerd
Bij Unigarant kunt u kiezen uit drie verzekerings-

vormen. Zo stemt u de dekking precies af op uw 

persoonlijke wensen en situatie. 

U bouwt ook no-claimkorting op, die kan oplo-

pen tot maar liefst 75%.

Wettelijke Aansprakelijkheid 
(WA)
De wet verplicht dat iedereen die op een brom-

fiets rijdt, is verzekerd tegen de gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid. De WA-dekking 

omvat schade die u een ander toebrengt tot 

€ 2.500.000,- voor materiële schades en 

€ 5.000.000,- voor letselschade per gebeurtenis. 

De premie voor WA is afhankelijk van uw leeftijd, 

uw postcode en no-claimkorting.

Diefstal 
Deze verzekering biedt dekking voor schade 

ten gevolge van diefstal of pogingen daartoe en 

joyriding. 

De diefstalpremies zijn gebaseerd op de

nieuwwaarde van uw brom- of snorfiets en uw 

postcode. U kunt deze dekking alleen sluiten

in combinatie met een WA-dekking.

 Let op: uw brom- of snorfiets moet, naast het 

standaardslot altijd op slot worden gezet met 

een ‘categorie 3’ ART goedgekeurd veiligheids-

slot. Welke sloten dit zijn, is bekend bij uw 

bromfietsdealer of kijk op www.stichtingart.nl.

 In geval van diefstal moeten alle originele sleu-

tels worden opgestuurd naar Unigarant.

Aanrijding
Deze verzekering biedt dekking voor aanrijding-

schade (ook door eigen schuld), beschadiging 

en vandalisme. U kunt deze dekking alleen

sluiten in combinatie met de verzekeringsvormen 

WA en Diefstal. De premie is afhankelijk van uw 

leeftijd, uw postcode, de nieuwwaarde van uw 

brom- of snorfiets en no-claimkorting.

Peugeot, Tomos en Sym
bromfietsverzekering
Speciaal voor verzekerden die een nieuwe 

Peugeot, Tomos of Sym hebben gekocht heeft 

Unigarant een uitgebreide dekking met een 

scherpere premie. De verzekering biedt 2 jaar 

lang dekking tegen WA, Diefstal en/of Aanrijding 

waarbij 10% korting op de premie wordt gege-

ven met een gunstige nieuwwaarderegeling. De 

nieuwwaarderegeling houdt in dat u bij diefstal 

of totaal verlies in het eerste jaar een nieuwe 

Peugeot, Tomos of Sym krijgt. In het tweede 

jaar is de afschrijving bij diefstal of totaal verlies 

maximaal 15%. Het eigen risico bij gedeeltelijke 

schade is slechts € 75,-. 

Meer weten over de Peugeot, Tomos of Sym 

bromfietsverzekering, informeer dan bij uw dealer 

of kijk op www.peugeotscooters.nl, www.tomos.nl, 

www.symscooters.nl of www.unigarant.nl.

10% extra Tomoskorting
Voor Tomos brom- en snorfietsen geeft Unigarant 

op alle dekkingen van de bromfietsverzekering 

nog een extra korting van 10%.



Premie

Doorlopende verzekering
Voor snor- en bromfietsen, fietsen met hulpmotor 

en brommobielen is de bromfietsverzekering een 

doorlopende verzekering. Erg handig, omdat u 

dan geen omkijken meer heeft naar de verzeke-

ring. Voor een invalidenwagen loopt het verzeke-

ringsjaar van 1 mei tot 1 mei. 

Premie
Uw tussenpersoon kan u precies vertellen welke 

premie u betaalt voor de door u gekozen

dekking. Of ga naar www.unigarant.nl voor een 

premieberekening.

Gespreid betalen
Het is ook mogelijk uw premie gespreid te beta-

len. Hiervoor betaalt u een kleine toeslag.

De premie wordt dan automatisch geïncasseerd.

Termijn Toeslag

Per maand 5%

Per kwartaal 5 %

Per halfjaar 3 %

Per jaar 0 %

Voorbeeld

Een 16-jarige bromfietser woonachtig in regio 2 

betaalt voor een WA-dekking jaarlijks € 241,11*.

Per maand is de premie dan € 21,10.

Regio-indeling
Regio Postcodes

1 1790-1799, 4289-4599, 6114-6509, 6615-9999

2 1416-1789, 1800-1989, 2154-2259, 2290-2499,

 2600-2899, 3092-3159, 3600-4199, 4600-4699,

 5500-5539, 5710-5878, 5940-6113, 6510-6614

3 1120-1299, 1360-1415, 1990-2153, 2930-2979,

 3210-3299, 3340-3429, 3440-3499, 4200-4288,

 4700-4999, 5050-5199, 5221-5221, 5238-5499,

 5540-5599, 5675-5709, 5879-5899, 5936-5939 

4 1000-1119, 1300-1359, 2260-2289, 2500-2599,

 2900-2929, 2980-3091, 3160-3209, 3300-3339,

 3430-3439, 3500-3599, 5000-5049, 5200-5220,

 5222-5237, 5600-5674, 5900-5935

* exclusief poliskosten

Sluit u voor het eerst een Unigarant verzekering 

voor uw brom- of snorfiets of brommobiel, dan 

start u met 55% no-claimkorting. Over de restant 

premie (premie minus de no-claimkorting) krijgt u 

No-claim

in het eerste jaar nog eens 10% starterskorting. 

In 4 jaar bereikt u bij een goed schadeverloop de 

maximale no-claimkorting van 75%.  

No-claimkorting en starterskorting



BM inschaling Schadevrije jaren BM korting in % Zonder schade Na 1 schade Na 2 schades Meer dan 2 schades 

1 -4 0 2 1 1 1

2 -3 25 3 1 1 1

3 -2 40 4 1 1 1

4 -1 50 5 2 1 1

5 0 55 6 2 1 1

6 1 60 7 3 1 1

7 2 65 8 3 2 1

8 3 70 9 4 2 1

9 4 75 10 4 2 1

10 5 75 11 5 3 1

11 6 75 12 6 3 1

12 7 75 13 7 3 1

13 8 75 14 8 4 1

14 9 75 14 9 5 1

B/M-ladder

Het aantal jaren dat u heeft opgebouwd bij de 

bromfietsverzekering kunt u gebruiken voor uw 

Unigarant motor- of autoverzekering, zodat u 

meteen extra korting op deze verzekering krijgt.

No-claimkorting voor
auto- of motorverzekering
U krijgt korting op de premie van uw Unigarant 

motor- of autoverzekering als:

- de verzekering aansluitend wordt gesloten 

- u met uw bromfiets schadevrij bij Unigarant 

heeft gereden 



Fietsen met hulpmotor 
Voor fietsen met hulpmotor kunt u voordelig een 

WA-dekking sluiten. Naast de WA-dekking kunt u 

uw fiets verzekeren tegen Diefstal en Aanrijding. 

Bij diefstal en totaal verlies heeft u de eerste 3 

jaar na aanschaf geen afschrijving.

Invalidenwagens
Bij Unigarant kunt u uw invalidenwagen WA ver-

zekeren of als aanvulling kiezen voor de gecom-

bineerde diefstal + beschadiging dekking.

Oldtimers
Wanneer uw klassieke bromfiets 25 jaar of ouder 

is, kunt u bij Unigarant hiervoor de speciale 

oldtimer-bromfietsverzekering sluiten. Heeft u 

meerdere oldtimer-bromfietsen dan kunt u deze 

tegen een geringe meerpremie meeverzekeren.

Brommobielen
Voor brommobielen, heeft Unigarant een scherp 

tarief. Bij een verzekering voor uw brommobiel 

krijgt u ook een starterskorting en bouwt u no-

claimkorting op.

Optionele dekkingen

Ongevallenverzekering
Hiermee is schade aan uw kleding en helm als 

gevolg van een ongeval verzekerd. Mocht er 

sprake zijn van blijvende invaliditeit (of overlijden) 

als gevolg van een ongeval, dan bent u verzekerd 

van een eenmalige uitkering van maximaal

€ 30.000,- (€ 3.000,-). De premie bedraagt 

€ 18,- per jaar.

Verhaalsrechtsbijstand-
verzekering
Met deze dekking bent u verzekerd voor het 

verhalen van materiele en letselschade wanneer 

u bijvoorbeeld wordt aangereden. De premie 

bedraagt € 17,- per jaar.

Overige voertuigen

De premies zijn inclusief assurantiebelasting en plaatjeskosten.

Soort voertuig WA WA + diefstal WA + diefstal + beschadiging

Fiets met hulpmotor € 30 € 75,30 € 94,30

Invalidenwagens € 42 n.v.t. € 42,- + 3,21% van de cataloguswaarde

Oldtimer-bromfiets € 47 n.v.t. n.v.t.

2e en volgende oldtimer-bromfiets € 25 n.v.t. n.v.t.

Brommobiel/45 km auto



Goed om te weten

Schade en eigen risico

Nieuwwaarderegeling
De Unigarant Bromfietsverzekering heeft een 

zeer gunstige nieuwwaarderegeling. Bij diefstal 

en totaal verlies van uw bromfiets in het eerste 

jaar van de verzekering heeft u geen afschrijving. 

In het 2e en 3e jaar heeft u een afschrijving van 

1,8% per maand.

Schade?
Bij Unigarant wordt dat snel geregeld. Let op: de 

premie is gebaseerd op de leeftijd van de berijder 

van de bromfiets. Als blijkt dat WA-schade is 

veroorzaakt door een jongere bestuurder dan 

is opgegeven, verhaalt Unigarant de schade tot 

maximaal € 5.000,- op degene die de verzeke-

ring heeft gesloten.

Eigen risico
Het eigen risico bij schade en diefstal bedraagt

in geval van een:

brom- en snorfiets

- bij diefstal of totaal verlies: het 1e jaar geen 

eigen risico, daarna € 150,-

- bij gedeeltelijke schade: € 150,- 

fiets met hulpmotor

- bij diefstal of totaal verlies geen eigen risico 

- bij gedeeltelijke schade € 20,-

invalidenwagen

- scootmobiel € 75,-

- overige invalidenwagens € 150,- 

brommobiel

- € 300,-

Bij iedere gesloten verzekering heeft u een 

bedenktijd. Dat wil zeggen dat u de polis binnen 

14 dagen na dagtekening ongedaan kunt maken. 

Voor deze verzekering brengen wij u kosten en 

assurantiebelasting in rekening. De gemaakte 

kosten zijn voor het opmaken van de polis of het 

uitvoeren van een mutatie van de polis. 

Deze brochure geeft uitleg op hoofdlijnen. Voor de 

volledige tekst verwijzen wij u graag naar de polis-

voorwaarden. Aan de inhoud van deze brochure 

kunnen geen andere rechten worden ontleend 

dan vermeld in de polisvoorwaarden.
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