
Motorverzekering

- Snelle opbouw no-claimkorting
- No-claimbeschermer
- Auto Motor Bonus Plan
- Drie jaar aanschafwaardegarantie



Motorverzekering

Als er iets telt voor een motorrijder, dan is het wel zijn 
vrijheid. De pure beleving van het motorrijden en op 

weg naar iets nieuws. Verrassingen horen bij het leven. 
Soms echter komen er onverwachts vervelende dingen 
op het pad, zoals schade aan de motorfi ets, diefstal of 
een 

premie voor uw motor te bepalen. Bij het bere-

kenen van de premie kijken we naar de relatie 

tussen kW en gewicht. En dat levert met name 

voor toerrijders en zware motoren een extra lage 

premie op.

Unigarant biedt u bescherming door een verzekering 

met een goede dekking aan te bieden. Met onze 

uitgebreide mogelijkheden kunt u uw verzekering op 

maat samenstellen tegen een uitstekende prijs.

We hebben namelijk een uniek systeem om de 



Keuze uit vier dekkingsvormen

Bij de Unigarant Motorverzekering kunt u kiezen 

uit vier verschillende dekkingsvormen, te begin-

nen met de WA-dekking, waarmee u prima bent 

verzekerd tegen de meest gangbare risico's. Wilt 

u nog meer zekerheid, dan kunt u de WA-dek-

king trapsgewijs uitbreiden met extra modules. 

WA
- Elke motorrijder is volgens de wet verplicht zich 

te verzekeren tegen de gevolgen van Wettelijke 

Aansprakelijkheid (WA).

- De Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking is een 

basisdekking tot € 2.500.000,-. 

Diefstal
- Diefstal betreft naast dekking tegen diefstal, ook 

dekking tegen andere schade buiten uw schuld 

om (brand, storm, natuurrampen). 

- Voor bovenstaande risico’s is motorkleding tot 

 € 1.000,- meeverzekerd. 

- Een ART-slot categorie 4 is verplicht. 

Aanrijding
- Naast de dekkingen die gelden bij WA en 

Diefstal, is bij deze vorm ook aanrijdingsschade 

meeverzekerd, ook bij eigen schuld. 

- U kunt deze dekking alleen sluiten in 

combinatie met WA en Diefstal.

- Voor bovenstaande risico’s is ook motorkleding 

tot € 1.000,- meeverzekerd. 

Plusdekking
- Bij de Plusdekking zijn naast bovenstaande 

dekkingsvormen ook hulpverlening en ver-

 vangend vervoer meeverzekerd bij totaal verlies 

van de motor. 

- Verder heeft u een aanschafwaarde garantie

 (in de eerste drie jaar wordt bij totaal verlies

 de aanschafprijs vergoed).

- U kunt deze dekking alleen sluiten in 

combinatie met WA, Diefstal en Aanrijding.

- Motor kleding is tot € 1.500,- meeverzekerd.



In onderstaande tabel ziet u welke risico’s verze-

kerd zijn door de verschillende varianten. 

Wanneer u recentelijk een nieuwe of tweede-

hands motor met een aanzienlijke waarde heeft 

gekocht, adviseren wij de Plusdekking. Een zeer 

uitgebreide dekking met aanschafwaardegarantie.

Kies de verzekering die bij u past

Inhoud dekkingsvarianten
Soorten schades WA Diefstal Aanrijding Plusdekking

WA-dekking tot € 2.500.000,- * * * *

Motorkleding  € 1.000,- € 1.000,- € 1.500,-

Dekking van schade door diefstal, storm, 

brand, natuurrampen  * * *

Dekking voor vallen en aanrijdingschade   * *

Aanschafwaardegarantie voor motoren tot 

€ 25.000,- gedurende drie jaar    * 

Vervangend vervoer na diefstal of tijdens de 

reperatieperiode na een ongeval    *

Optionele dekkingen WA Diefstal Aanrijding Plusdekking

Schadeverzekering voor opzittenden * * * *

Verhaalsrechtsbijstandverzekering * * * *

Vervangend vervoer verzekering * * * *

No-claimbeschermer * * * *



No-claim 

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

        
    Geen  1  2 >2
 9 14 75 14 9 5 1
 8 13 75 14 8 4 1
 7 12 75 13 7 3 1
 6 11 75 12 6 3 1
 5 10 75 11 5 3 1
 4 9 75 10 4 2 1
 3 8 70 9 4 2 1
 2 7 65 8 3 2 1
 1 6 60 7 3 1 1
 0 5 55 6 2 1 1
 -1 4 50 5 2 1 1
 -2 3 40 4 1 1 1
 -3 2 25 3 1 1 1
 -4 1 0 2 1 1 1

No-claimkorting
Rijdt u schadevrij? Dan belonen wij dat. De no-

claimkorting kan oplopen tot maar liefst 75%. En 

heeft u schadevrije jaren opgebouwd met uw 

vorige motorverzekering, dan neemt Unigarant 

deze over na ontvangst van een geldige roye-

mentsverklaring.

Ervaren rijderskorting
Als u 6 schadevrije jaren heeft opgebouwd met 

de motor, krijgt u 15% extra korting.

No-claimbeschermer
Met de No-claimbeschermer mag u 1 schade 

per verzekeringsjaar claimen op uw verzekering, 

zonder dat dit ten koste gaat van uw opgebouw-

de no-claim. U gaat het volgend verzekeringsjaar 

dus niet méér premie betalen. De No-claimbe-

schermer is een optionele dekking en kost u 

slechts € 39,- per jaar.

Auto Motor Bonus Plan
Verzekert u naast uw motor ook uw auto bij 

Unigarant, dan is op beide verzekeringen de 

hoogste door u opgebouwde no-claimkorting 

van toepassing (voor uw motor maximaal 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/Malus-

tabel wordt weergegeven welke kortingspercen-

tages bij de schadevrije jaren horen en wat de 

(eventuele) terugval is bij een schade.



Optionele dekkingen

Schadeverzekering voor 
opzittenden
Deze verzekering voorziet in het vergoeden van 

de werkelijk geleden schade, die u of uw na-

bestaanden lijden door invaliditeit of overlijden. 

Bij blijvende invaliditeit gaat het bijvoorbeeld om 

de kosten van aanpassingen, medische

behandelingen en inkomstenderving.

Verhaalsrechtsbijstand-
verzekering
U kunt uw gelijk wel hebben, maar krijgt u die 

ook? Met de Verhaalsrechts  bijstandverzekering 

krijgt u juridische hulp als u een schade op een 

ander wilt verhalen. Unigarant doet gratis onder-

zoek naar de schuldvraag, laat expertise verrich-

ten en voert de bijbehorende correspondentie. 

Vervangend vervoer      
verzekering
Wanneer u een Plusdekking heeft, dan krijgt u 

na diefstal of tijdens de reparatieperiode na een 

ongeval een vervangende motor. Met de aan-

vullende Vervangend vervoer verzekering bent u 

ook in andere gevallen verzekerd van vervangend 

vervoer. Uw tussenpersoon kan u hierover meer 

vertellen.

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 

verzekeringen.



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 kos-
ten 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 polisvoorwaarden. Aan de inhoud 
van deze brochure kunnen geen andere 
rechten worden ontleend dan vermeld in de 
polisvoorwaarden. 

Goed om te weten

Dekkingsvorm Eigen Risico Korting/toeslag

WA n.v.t. n.v.t.

Diefstal € 150,- * n.v.t.

Aanrijding € 150,- * n.v.t.

Plusdekking € 0,- toeslag € 50,-

 € 150,- n.v.t.

 € 250,- korting € 50,-

 € 500,- korting € 150,- 

*verplicht 

Rijvaardigheidskorting
Heeft u een erkende rijvaardigheidscursus voor 

de motor gevolgd en heeft u hiervan een certifi -

caat? Dan geeft Unigarant een korting van 10% 

op de WA, Aanrijding en Plusdekking.

Kilometerkorting
Indien u minder dan 8.000 km per jaar rijdt, dan 

geldt een extra korting van 10%.

Winterstopkorting
Wanneer u vanaf 15 december tot 1 maart niet 

op uw motor rijdt, geeft Unigarant u 10% korting. 

De dekking van Diefstal en Plusdekking, indien 

meeverzekerd, blijft van kracht.  

Extra voordelen en dekkingen

Eigen risico
Bij Diefstal, Aanrijding en Plusdekking is het eigen 

risico € 150,- per gebeurtenis. 

Bij de Plusdekking heeft u de mogelijkheid tot 

afkoop of verhoging van het eigen risico.



Auto

Motor

Fiets

Bromfi ets

Reis

Caravan

Camper

Oldtimer

Recreatie

Boot

Woonhuis

Inboedel

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Gezinsongevallen

Woonboot www.unigarant.nl

MRP12 (02-08)


