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Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AA  Assen

Univé, een betrokken vereniging
Lid zijn is z’n geld meer dan waard

Univé Verzekeringen werkt als een 

 vereniging zonder winstoogmerk.  

We helpen onze leden met schade-, 

zorg- en levensverzekeringen, 

financiële diensten en hypotheken. 

Hierbij kunt u rekenen op duidelijke

adviezen en snelle en betrouwbare 

 service. Vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid stimuleert Univé  

preventieve maatregelen op het 

gebied van  verkeersveiligheid en 

gezondheidszorg.

Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Verantwoord op de weg met  
de Bromfietsverzekering 
van Univé

www.unive.nl
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De Bromfietsverzekering van Univé: 
voordelig en compleet

U kiest een bromfiets die precies bij u past en dat wilt u graag zo houden. Daarom 

wilt u uw bromfiets goed verzekeren. Voor een lage premie bent u verzekerd van 

een uitgebreide dekking. U start bij Univé direct met 50% no-claimkorting én  

u kunt bij schadevrij rijden tot wel 75% no-claimkorting opbouwen. Bovendien  

ontvangt u gratis een ongevallen opzittendenverzekering voor u en uw passagier. 

Dat scheelt een hoop geld en dan bent ook ú goed verzekerd bij een ongeval.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U wordt aangereden buiten uw schuld of het  

is glad en u komt ten val tegen een geparkeerde auto. Dan wilt u graag goed  

verzekerd zijn. Univé heeft hiervoor een uitgebreide bromfietsverzekering.  

En heeft u schade, dan zorgt Univé voor een snelle vergoeding. 



4

Univé Bromfietsverzekering

5

Kies uw eigen verzekering

Bij Univé bepaalt u zelf hoe volledig uw 

bromfietsverzekering eruit moet zien. 

Wilt u alleen verzekerd zijn tegen de 

schade die u aan een ander toebrengt?  

Of kiest u voor een uitgebreide dekking?

WA

De WA-verzekering is verplicht en 

vergoedt de schade die u met uw  

bromfiets toebrengt aan anderen. 

WA Beperkt Casco-verzekering

Wilt u ook verzekerd zijn tegen  

schade als brand en diefstal, dan is  

de WA Beperkt Casco-verzekering  

een goede keuze.  

WA Casco-verzekering (exclusief diefstal)

Wilt u naast schade die u toebrengt aan 

anderen ook verzekerd zijn voor schade 

aan uw eigen bromfiets, dan is de WA 

Casco-verzekering een goede keuze. 

WA Volledig Casco-verzekering

Wilt u geen enkel risico lopen? Dan kunt 

u de zeer complete WA Volledig Casco-

verzekering afsluiten. U bent dan  

verzekerd tegen bijna alle schade. 

Let op: Voor de WA Beperkt Casco-

verzekering of de WA Volledig Casco-

verzekering is een categorie 3 ART  

goedgekeurd veiligheidsslot verplicht 

naast uw standaardslot. 

Premie

Premiebepalende factoren

De premie is afhankelijk van de gekozen 

verzekeringsvorm, of het een automaat, 

versneller of een snorfiets betreft, uw 

leeftijd en uw woonplaats. In sommige 

delen van het land is de kans op schade 

minder groot. Daarnaast ontvangt u no-

claimkorting als u schadevrij rijdt. 

No-claimkorting

Als u geen schadevrije jaren heeft,  

ontvangt u toch direct al 50% no-claim-

korting op uw bromfietspremie. Bij  

schadevrij rijden kunt u in vijf jaar tijd  

tot wel 75% no-claimkorting opbouwen. 

De schadevrije jaren die u opbouwt met 

uw bromfietsverzekering kunt u bij Univé 

meenemen naar de motor- of autoverze-

kering als de verzekering aansluitend 

wordt afgesloten. 

Uw premie berekenen

De exacte premie toegespitst op uw  

situatie kunt u berekenen op www.unive.nl 

of opvragen bij uw Univé-kantoor.  

De premie van uw bromfietsverzekering 

kunt u bij Univé in termijnen betalen.

WA WA Beperkt 
Casco 

WA Casco WA Volledig 
Casco 

Schade aan anderen, dekking tot: ■ ■ ■ ■

(- €  5.000.000,–  voor letselschaden, en;
 - €  2.500.000,– voor materiële schaden.)
Brand ■ ■ ■

Diefstal, verduistering en joyriding ■ ■

Botsing met loslopende dieren ■ ■ ■

Helm en kleding ■ ■ ■

Storm, hagel en overstromingen ■ ■ ■

Schade in het buitenland door lawine of aardbeving ■ ■ ■

Vervoer van de bromfiets ■ ■ ■

Botsen en omslaan ■ ■

Aanrijding ■ ■

Te water raken ■ ■

Vandalisme ■ ■

Slippen ■ ■

Alle andere schadeoorzaken ■ ■

Hieronder ziet u de dekking van de verschillende verzekeringen:

Aantal schadevrije 
jaren

No-claim 
korting

9 75%

8 75%

7 75%

6 75%

5 75%

4 70%

3 65%

2 60%

1 55%

0 50%

-1 45%

-2 35%

-3 30%

-4 20%

-5 0%
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Praktijkcursus gevolgd? Extra korting!

Naast het verplichte rijbewijs voor brom-

fietsen is er ook een praktijkcertificaat 

van Veilig Verkeer Nederland. Univé 

ondersteunt de praktijkcursus van Veilig 

Verkeer Nederland die zorgt voor een 

betere beheersing van de bromfiets op  

de weg. Daarom geven we klanten met 

dit certificaat een extra trede in de B/M-

ladder. Dit is 5% extra no-claimkorting. 

Heeft u bijvoorbeeld nog geen schade-

vrije jaren opgebouwd dan stapt u stan-

daard in op trede 6 van de B/M-ladder.  

U ontvangt dan 50% no-claimkorting.  

Als u in het bezit bent van het certificaat 

dan stapt u in op trede 7 van de B/M-

ladder en ontvangt u 55% no-claim- 

korting.

Snelle schadeafhandeling

Schade is nooit leuk. Toch kan een snelle 

afhandeling het een stuk dragelijker 

maken. Daarom kunt u de schade bij 

Univé direct melden, 24 uur per dag. 

Wij zorgen dan dat er snel een expert 

langskomt om de schade op te nemen. 

Komt u voor vergoeding in aanmerking, 

dan ontvangt u het bedrag waar u recht 

op heeft binnen tien dagen.

Extra’s van Univé 

Premievoorbeeld WA-verzekering

Een bestuurder van 16 jaar uit Assen wil een WA-verzekering afsluiten voor een scooter  
en heeft nog geen schadevrije jaren opgebouwd.

Premie bij Univé € 140,–

Premievoorbeeld WA-verzekering

Een bestuurder van 17 jaar uit Alkmaar wil een WA-verzekering afsluiten voor een bromfiets  
en heeft 1 schadevrij jaar opgebouwd. 

Premie bij Univé € 121,50

Premievoorbeeld WA Beperkt Casco-verzekering

Een bestuurder van 45 jaar uit Zwolle heeft 5 schadevrije jaren en wil een WA Beperkt Casco-
verzekering voor een bromfiets van € 1.200,–. 

Premie bij Univé € 58,–

Premievoorbeeld WA-verzekering  

Een bestuurder van 49 jaar uit Enschede wil een bromfietsverzekering afsluiten voor een  
snorfiets. De bestuurder heeft nog geen schadevrije jaren opgebouwd.

Premie bij Univé € 29,–

Genoemde bedragen zijn premies per jaar. De premies zijn exclusief 7,5% assurantiebelasting en 
poliskosten. 

Onderstaande premies zijn inclusief ongevallen opzittendenverzekering.  

U bent hiervoor bij Univé met een bromfiets of snorfiets gratis verzekerd!

Premievoorbeelden



Richard Veltman

‘Ik heb lang moeten sparen voordat ik genoeg 

geld had voor die scooter. Ik ben er hartstikke 

trots op. Jammer alleen dat alles zo duur is.  

Eerst dat bromfietsrijbewijs. Toen die scooter.  

En nu elke keer geld voor benzine! Daarom ben  

ik ook blij dat ik bij Univé zo’n voordelige verze-

kering af kon sluiten. Dat scheelt echt een smak 

geld. En ik hoefde er niet eens de deur voor uit. 

Alles via internet geregeld. Handig toch!’
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Gratis ongevallen  

opzittendenverzekering

Bij een verzekering voor een bromfiets of 

een snorfiets ontvangt u bij Univé gratis 

een ongevallen opzittendenverzekering 

voor u en uw passagier. De ongevallen 

opzittendenverzekering keert bij blijvende 

invaliditeit of overlijden als gevolg van 

een ongeval altijd een bedrag uit.  

Bij overlijden is dit € 4.538,–, bij blijvende 

invaliditeit maximaal € 11.345,–.

Accessoires en helm en kleding: 

Onder de Casco-verzekering is ook  

schade en/of diefstal van accessoires en 

helm en kleding gratis meeverzekerd. 

Schade aan accessoires is tot € 150,– 

meeverzekerd en daarnaast is de schade 

aan helm en kleding tot € 200,– meever-

zekerd.  

Verkeersrechtshulpverzekering

Als bromfietsbezitter kunt u betrokken 

raken bij juridische kwesties. Met de  

verkeersrechtshulpverzekering van  

Univé bent u voor € 25,– per jaar  

verzekerd van deskundige juridische  

bijstand voor uw bromfiets.

Premie Voordeel Plan

Univé staat bekend om haar lage  

verzekeringspremies. Maar het kan nog 

voordeliger, met het Premie Voordeel 

Plan. Wanneer u meerdere verzekeringen 

afsluit bij Univé, krijgt u een flinke korting 

op de totale premie. Deze korting kan 

oplopen tot maar liefst 15%. Daarnaast 

profiteert u natuurlijk van het gemak van 

alle verzekeringen onder één dak. 

Eigen risico

Voor Casco schaden geldt een eigen  

risico van 10% van de verzekerde waarde 

met een minimum van € 100,–. Voor 

schade die plaatsvindt in de grote steden 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en  

Den Haag geldt een eigen risico van  

20% van de verzekerde waarde met  

een minimum van € 150,–. Als u kunt 

aantonen dat uw bromfiets tijdens het 

ontstaan van de schade gestald was  

in een bewaakte fietsenstalling, dan  

hanteren we geen eigen risico. 

Let op: als bij schade blijkt dat de bestuur-

der jonger is dan de geregistreerde regel-

matige bestuurder op de polis en voor de 

jongere bestuurder een andere premie 

geldt, dan brengen wij een extra eigen 

risico in rekening van € 500,–. Dit geldt 

ook bij schade toegebracht aan anderen. 

Brengt u met een opgevoerde bromfiets 

of scooter schade toe aan een ander,  

dan dekt de verzekering dat niet. Ook de 

schade aan het eigen voertuig is dan  

niet gedekt. De schade die Univé aan  

de ander moet uitkeren, kan door Univé 

op u verhaald worden. Vooral letsel-

schadevergoedingen lopen snel op tot 

tienduizenden euro’s. 

Eigen risico
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■ Prima verzekering voor weinig geld

■ Keuze uit vier verzekeringsvormen

■ Tot 75% no-claimkorting

■ Praktijkcursus van Veilig Verkeer Nederland gevolgd? Extra no-claimkorting

■ Gratis dekking voor accessoires en helm en kleding op een Casco-verzekering 

■ Gratis ongevallen opzittendenverzekering

■ Snelle schade-afhandeling

■ Direct verzekerd

De voordelen op een rij
Premies overige voertuigen

Voor fietsen met hulpmotor, invaliden-

wagens en oldtimers geldt een vaste  

lage premie per jaar. 

De verzekering voor invalidenwagens 

loopt van mei tot mei. Voor deze verzeke-

ring ontvangt u een verzekeringsplaatje.

Overige voertuigen

Sluit uw bromfietsverzekering vandaag 

nog af. Dit kunt u op verschillende

manieren doen:

Internet

Via www.unive.nl kunt u exact berekenen 

hoe voordelig uw premie is. Vervolgens

sluit u snel en eenvoudig de bromfiets-

verzekering af. 

Univé-kantoor

Wilt u informatie of direct de bromfiets 

verzekeren, kom dan vandaag nog  

langs bij één van de Univé-kantoren  

bij u in de buurt.

Telefonisch

Tot slot kunt u de bromfietsverzekering 

telefonisch aanvragen. Het telefoon-

nummer vindt u op de achterzijde.

Verzekering afsluiten

Premies per jaar*

Voertuig WA WA Volledig Casco 

Fiets met hulpmotor € 15,– € 60,–

Invalidenwagens** € 57,35 € 57,35 + 3% van de cataloguswaarde

Oldtimer € 29,– n.v.t.

Elke tweede en volgende oldtimer € 20,– n.v.t.

*     De premies zijn exclusief 7,5% assurantiebelasting en poliskosten. 
**    Invalidenwagens worden niet gekentekend. Deze objecten vallen buiten ons  

Premie Voordeel Plan en leveren u geen kortingspunten of korting in euro’s op.

Voor nog geen € 15,– per jaar kunt u aanvullend een ongevallen opzittendenverzekering afsluiten.


