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Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

No Risk Globalverzekering

Wereldwijd genieten
In alle vrijheid rondtrekken. Waar u ook belandt, met uw gehuurde camper heeft u 
altijd een eigen slaapplaats bij de hand. Uiteraard wilt u de beste verzekering voor uw 
gehuurde camper. Met deskundige hulpverlening, waar ter wereld u zich ook bevindt. 
Ontdek alle voordelen van onze No Risk Globalverzekering!

Dekkingen

Cascoschade
Schade aan de door u gehuurde camper, is gedeeltelijk verzekerd door de 
bijbehorende motorrijtuigverzekering. Met de Unigarant No Risk Globalverzekering 
verzekert u zich voor de hiaten (eigen risico en uitsluitingen) in deze basisverzekering.

Eigen risico aansprakelijkheid bestuurder motorrijtuig
Aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorrijtuig is meestal verzekerd door 
de bijbehorende motorrijtuigverzekering.  Soms is hierop echter een eigen risico van 
toepassing. Met de Unigarant No Risk Globalverzekering verzekert u zich tegen dit 
eigen risico op deze basisverzekering.

Repatriëring
Moet u onverwacht voortijdig terugkeren naar Nederland of worden uw 
voertuigsleutels gestolen, dan zijn de kosten van het terugbrengen van uw 
huurvoertuig gedekt door deze verzekering. 

 Extra zekerheid,  
bovenop de verplichte 
basisverzekering

 Vergoeding van schades  
aan boven- en onderkant 
van het voertuig en bij  
off-road rijden

 Repatriëring van het 
motorrijtuig

De voordelen op een rij

Sluit direct bij uw geboekte reis de 
Unigarant No Risk Globalverzekering 
en profiteer van een complete 
dekking, een aantrekkelijke premie 
en een betrouwbare, snelle service!

Direct verzekerd

Wilt u meer informatie over de  
No Risk Globalverzekering?  
Vraag dan uw adviseur.

Productinformatie



Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden 
ontleend anders dan vermeld in de voorwaarden.

Goed om te weten
We adviseren u uw limiet op uw 
creditcard af te stemmen op de 
waarborgsom die de verhuurder vraagt. 

 Bij het sluiten van deze verzekering 
betaalt u poliskosten (€ 10,00).  
Dit bedrag is voor het opmaken  
van de polis. 

 Als u een verzekering bij ons sluit, 
heeft u een bedenktijd van 14 dagen. 

 De vermelde kosten en premies 
zijn exclusief de wettelijk verplichte 
assurantiebelasting.

Let op! 

Premies en dekkingen

Uw reisadviseur vertelt u graag meer 
over deze unieke verzekering of vraag 
naar de polisvoorwaarden. 

* incl. 4WD

** Het verzekerde bedrag is nooit hoger dan het eigen risico van de verzekering 

die in het buitenland is gesloten.

Type motorrijtuig Camper Auto*/motor

Premie per dag € 7,00 € 4,50

Dekkingen Maximaal per schadegebeurtenis

Cascoschade:
  afdekking eigen risico (met 

uitzondering van de uitgesloten 
cascoschade)**:

  op de basisverzekering uitgesloten 
cascoschade, per motorrijtuig:

€ 5.000,-

€ 10.000,-

€ 5.000,-

€ 10.000,-

Aansprakelijkheid bestuurder  
motorrijtuig: 
  afdekking eigen risico dat bij de 

verzekeringnemer in rekening is 
gebracht**: € 7.500,- € 7.500,-

Repatriëring van het motorrijtuig: € 3.500,- € 3.500,-


