Pakketpolis voor
Particulieren

Verzekeringen horen
bij het leven
Want u kunt het allemaal nog zo goed geregeld
hebben, een ongeluk of schade aan bezittingen is
helaas nooit uit te sluiten. Mocht het u onverhoopt toch overkomen, dan bent u bij Unirisk
Assuradeuren goed verzekerd tegen de vervelende financiële gevolgen. Onze Pakketpolis
voor Particulieren biedt in elke situatie de juiste
dekking tegen een scherpe premie. Dat geeft u
niet alleen een veilig gevoel, maar ook de zekerheid dat u niet meer voor uw verzekeringen
betaalt dan strikt noodzakelijk.
Pakketpolissen zijn de voordeligste manier van
verzekeren, de meest voorkomende risico’s zijn

met één polis afgedekt. Het overlappen van
verzekeringen is voorbij. Daardoor bespaart u
aanzienlijk op uw verzekeringspremies. Wilt u
geen pieken in uw vaste lasten hebben, jaarpremies komen vaak ongelegen, overweegt u
dan om deze gelijkmatig te verdelen bijvoorbeeld
per maand of kwartaal. Het is allemaal mogelijk
en het kost u niets meer. Integendeel, u behoeft
niet meer per jaar vooruit te betalen en vermindert daar ook nog uw renteverlies mee.
Wellicht heeft u ook nog elders verzekeringen
lopen die wij kunnen opnemen in uw pakketpolis.
Neemt u in dat geval even contact met ons op.

Algemeen

Wonen

Recht &
aansprakelijkheid

• Vijf
 rubrieken waarbij de korting kan
oplopen tot wel 10%
• U kunt een pakket op maat
samenstellen
• Geen pieken in uw vaste lasten
door maand of kwartaalbetaling
zonder toeslag
• Alles op één polis verzekerd
- Geen dubbele dekkingen
- Snel overzicht
- Wijzigingen hoeft u maar één
keer door te geven
- Schades hoeft u maar één keer
te melden

Woonhuisverzekering
• Altijd de meest uitgebreide dekking
• G
 arantie tegen onderverzekering
na acceptatie assuradeuren
• S tandaard inclusief fundering
en garage

Aansprakelijksverzekering
• Standaard verzekerd tot € 2.500.000,• Dekking voor schade aan goederen
van anderen die aan u zijn
toevertrouwd
• Ook dekking voor schade als u
vrienden of kennissen helpt met
bijvoorbeeld behangen of verhuizen
is gedekt

Inboedelverzekering
• Altijd de meest uitgebreide dekking
• G
 arantie tegen onderverzekering
door inboedelwaardemeter
• Snelle schadeafwikkeling
Kostbaarhedendekking
• Standaard wereldwijde dekking
Glasverzekering
• Vaste lage premie ongeacht
verzekerde som van uw woonhuis

Rechtsbijstandverzekering
• Uitvoering wordt gedaan door
ARAG Rechtsbijstand
• U kunt uw dekking zelf samenstellen
afhankelijk van uw wensen

Verkeer

Personen

Recreatie

Personenautoverzekering
• De maximale korting loopt op tot
wel 77,5%
• Gunstige nieuwwaarderegeling met
de mogelijkheid deze uit te breiden
naar drie jaar
• U kunt een no claimbeschermer
meeverzekeren

Gezinsongevallenverzekering
• D
 ekking is wereldwijd en 24 uur per dag
• Als kinderen zijn meeverzekerd geldt
dezelfde premie ongeacht het aantal
• Inclusief een uitkering voor iedere dag
dat u in een ziekenhuis verblijft door een
ongeval

Doorlopende reis- en
annuleringsverzekering
• D
 oor de modulaire dekking kunt u de
verzekering helemaal zelf naar wens
samenstellen
• Z
 olang de kinderen thuis wonen
zijn zij meeverzekerd
• D
 e alarmcentrale is dag en nacht
bereikbaar
• D
 e annuleringsdekking kunt u uitbreiden
tot wel € 4.500,- per persoon per reis

Motorrijwielverzekering
• Het is mogelijkheid om de korting
van de personenauto over te nemen
• Optioneel kunt u uw helm en
kleding meeverzekeren
Kampeerautoverzekering
• U heeft recht op uitgebreide hulp
in Nederland en Europa
• U kunt ook uw inboedel en luifel
meeverzekeren

Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers
• Standaard dekking tot €1.000.000,• D
 e dekking geldt voor alle gezinsleden
als deelnemer aan het verkeer

Pleziervaartuigenverzekering
• D
 e maximale korting loopt op
tot wel 40%
• N
 a twee jaar de maximale korting
behoudt u deze ook na één schade
Caravanverzekering
• H
 et is mogelijk uw caravan zeven jaar
tegen nieuwwaarde te verzekeren
• U
 kunt ook uw inboedel en luifel
meeverzekeren

Over Unirisk
Unirisk Assuradeuren BV is een volmachtmaatschappij met volmachten van vijf gerenommeerde
verzekeringsmaatschappijen. Onze onderneming is
opgericht in 1998.
Als gevolmachtigde hebben we de bevoegdheid
om producten van verzekeraars onder ons eigen
merk te voeren.Voor de klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde
automatisering kunnen wij de klant een snelle en
foutloze polisafgifte bieden. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een snelle en deskundige
afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen
ons bedrijf geregeld.
Bij Unirisk Assuradeuren vindt u speciaal ontwikkelde verzekeringen die alleen bij ons te verkrijgen
zijn. Daarnaast kan er natuurlijk gebruik worden
gemaakt van alle uitgebreide mogelijkheden van
onze volmachtmaatschappijen. Als volmachtbedrijf
zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen

Noordeinde 108
1131 GE Volendam
Postbus 74
1130 AB Volendam
Telefoon: 0299 399055
Fax: 0299 399056
Email: info@unirisk.nl

Unirisk Assuradeuren BV is gevolmachtigde van de volgende verzekeringsmaatschappijen:
• ASR Schadeverzekering N.V.
• Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.
• Europeesche Verzekeringen
• Achmea Schadeverzekering Maatschappij NV
• ARAG Nederland Algemene Rechtsbijstand
Verzekeringmaatschappij N.V.
• DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringmaatschappij N.V.
Bij Unirisk Assuradeuren worden verzekeringen
uitsluitend afgesloten via het intermediair.
Dit intermediair komt op voor de belangen van
de eindconsument en is onafhankelijk. Zij kunnen
u het beste adviseren over de juiste keuze van
het product.

