
- Drie jaar aanschafwaardegarantie
- Snelle opbouw no-claimkorting
- Uitgebreide Inventarisdekking

Camper
verzekering



Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen 
maken en tegelijkertijd uw zorgen thuis laten: dat kan met 
de camperverzekering van Unigarant. Dit is een uitgekien-
de verzekering met uitstekende voorwaarden, lage premies 
en scherp geprijsde aanvullende dekkingen.

De verzekering zit eenvoudig in elkaar en heeft 

een uitgebreide dekking. U kunt zelf een keuze 

maken uit drie verschillende dekkingsmogelijk-

heden. Afhankelijk van uw wensen kunt u de

verzekering zelf samenstellen, zonder dat u teveel 

betaalt.

Camper
verzekering



Keuze uit dekkingsvormen

Wettelijke Aansprakelijkheid
De wet verplicht iedereen die een camper 
rijdt zich te verzekeren tegen de gevolgen van 
schade door Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). 
De schade toegebracht door of met uw camper 
is verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,- 
voor materiële schades en € 5.000.000,- voor 
letselschade per schadegebeurtenis.

Gedeeltelijk Casco
Een Gedeeltelijk Casco dekking verzekert scha-
de door brand, diefstal, ruitbreuk, storm, natuur-
rampen, hagel en aantoonbare botsingen met 
dieren. Het eigen risico bedraagt € 150,-.

Volledig Casco
Met een Volledig Casco dekking bent u (naast 
WA en Gedeeltelijk Casco) ook verzekerd voor 
aanrijdingsschade, ook door eigen schuld. 
Mocht u bij een schadegeval of diefstal gebruik 
willen maken van een vervangende camper, dan 
regelen en betalen wij dit meteen voor u. Hier is 
een eigen risico van € 150,- van toepassing.

 Eigenbouw
Voor niet-fabrieksmatig gebouwde campers 
is het niet noodzakelijk de camper offi cieel te 
laten taxeren.

Bij de Unigarant Camperverzekering kunt u kie-
zen uit drie verschillende dekkingsvormen te 
beginnen met de verplichte WA-dekking.

Wilt u meer zekerheid, dan kunt u de WA-dekking 
trapsgewijs nog uitbreiden met extra modules.

Kies de verzekering die bij u past

In onderstaande tabel ziet u welke risico's ver-
zekerd zijn door de verschillende varianten. 
Wanneer u recentelijk een camper met een aan-

zienlijke waarde heeft gekocht, adviseren wij u de 
Volledig Casco dekking. Een uitgebreide dekking 
met aanschafwaardegarantie.

Inhoud dekkingsvarianten
Soorten schades WA Gedeeltijk casco Volledig casco

WA-dekking tot € 2.500.000,- (materiële schade) en * * *

tot € 5.000.000,- (letsel schade) 

Dekking voor brand, storm, hagel, kortsluiting,

botsing met dieren  * *

Dekking van diefstal of poging daartoe, joyriding  * *

Ruitbreuk  * *

Aanrijding   *

Vandalisme   *

Gratis vervangende camper   *

Te water en van de weg raken   *

3 jaar aanschafwaardegarantie (tot € 100.000,-)   *

Optionele dekkingen WA Gedeeltijk casco Volledig casco

Inventarisdekking * * *

Schadeverzekering voor inzittenden * * *

Verhaalsrechtsbijstand * * *



na 4 of meer schades in een verzekeringsjaar: trede 1

No-claimkorting
Rijdt u schadevrij? Dan belonen we dat.

De no-claimkoting kan oplopen tot maar liefst 

75%. Heeft u al schadevrije jaren opgebouwd 

met uw vorige camperverzekering, dan nemen wij 

deze jaren over.

Geen terugval no-claimkorting
Uw opgebouwde no-claimkorting wordt bij 

Unigarant niet aangetast wanneer u buiten uw 

schuld een aanrijding heeft. Ook als er schade 

ontstaat door (een poging tot) diefstal of andere 

schades die vallen onder de Gedeeltelijk Casco 

verzekering, behoudt u dezelfde korting. 

No-claim

Auto Camper Bonus Plan
Verzekert u naast uw camper ook uw auto bij Uni-

garant, dan is op beide verzekeringen de hoogste 

no-claimkorting van toepassing (voor uw camper 

75%).

Bonus/Malus-tabel
Wanneer u schadevrij rijdt of één of meerdere 

schades claimt, dan heeft dit invloed op uw 

no-claimkorting. In de onderstaande Bonus/Ma-

lustabel wordt weergegeven welke kortingsper-

centages bij de schadevrije jaren horen en wat de 

(eventuele) terugval is bij een schade.

Schadevrije jaren  Bonus-/ Malus-trede Toeslag/kortings-  Nieuwe bonus-/malustrede na 1 jaar
    percentage   Aantal schades naar trede

           
       Geen  1  2 >2

 10 of meer  13  75   13 11 7 3

 9  12  75   13 9 6 3

 8  11  75   12 8 5 3

 7  10  72,5   11 7 4 2

 6  9  70   10 6 4 2

 5  8  67,5   9 5 3 2

 4  7  65   8 4 2 1

 3  6  60   7 4 2 1

 2  5  50   6 3 2 1

 1  4  40   5 2 1 1

 0  3  25   4 1 1 1

 -1  2  15   3 1 1 1

 -2  1  0   2 1 1 1



Bij iedere gesloten verzekering heeft u een 

bedenktijd. Dat wil zeggen dat u de polis bin-

nen 14 dagen na ontvangst van uw polisblad 

ongedaan kunt maken. Voor deze verzekering 

brengen wij u kosten en assurantiebelasting 

in rekening. De gemaakte kosten zijn voor het 

opmaken van de polis en het uitvoeren van een 

mutatie van de polis.

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.

Goed om te weten

Optionele dekkingen

Inventarisdekking
De inventarisdekking wordt aangeboden als een 

aanvullende verzekering en kan gekoppeld wor-

den aan alle dekkingen. Onder inventaris wordt 

verstaan: de in de camper aanwezige zaken voor 

huishoudelijk/dagelijks gebruik, zoals: bedden-

goed, keukengerei, servies, losse meubelen en 

persoonlijke eigendommen. De volgende objec-

ten zijn meeverzekerd tot 40% van het verzekerd 

bedrag voor uw inventaris:

- geluid- en/of beedapparatuur;

- twee fi etsen tot maximaal € 1.000,- per fi ets;

- laptop tot maximaal € 750,-. 

Verhaalsrechtsbijstand
Met de Verhaalsrechtsbijstandverzekering staat u 

altijd sterker als u schade op een ander wilt

verhalen. Deze verzekering omvat onder meer het 

verhalen van schade en de eventuele waarde-

vermindering aan uw camper. Verder het

verhalen van schade aan kleding, het verkrijgen 

van smartengeld en het verhalen van schade naar 

aanleiding van garantieverplichtingen. 

Schadeverzekering voor
inzittenden
Een ongeval kan behalve materiële scha-

de ook persoonlijk letsel veroorzaken. De 

Schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de 

werkelijk geleden schade als gevolg van invalidi-

teit of overlijden, zoals een verlies van inkomen.

Ook schade aan bagage en kleding is gedekt.

Naast materiële schade en letselschade kunnen 

verkeersongevallen tal van nadelige fi nanciële 

gevolgen hebben. Tot in de lengte van jaren. 

Daarom biedt Unigarant uitstekende, aanvullende 

dekkingen. Op de premies van de aanvullende 

dekkingen is geen no-claimkorting van toepassing.
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