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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 

Univé, een betrokken vereniging
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duidelijke adviezen en snelle en betrouw-

bare  service. Vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid stimuleert Univé pre-

ventieve maatregelen op het gebied van 

 verkeersveiligheid en gezondheidszorg.

Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond.

www.unive.nl

Univé Verzekeringen

Postbus 607, 8000 AP  Zwolle

Verkeersrechtshulpverzekering 

Univé Bonus Opbouw Beschermer

Ongevallen Inzittendenverzekering

Univé Schade Verzekering Inzittenden
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Klassieker
verzekering

✃

 Ja, stuur mij op basis van de onderstaande gegevens een vrijblijvende

 offerte voor de Univé Klassiekerverzekering.

Naam  m/v

Adres 

Postcode Woonplaats

Telefoon E-mail

Merk auto Type Gewicht

Cilinderinhoud Aantal deuren

Bouwjaar Kenteken

Taxatiewaarde (t.b.v. eventuele casco dekking)  €   incl./excl. BTW

Aantal jaren schadevrij Aantal km per jaar

Geboortedatum regelmatige bestuurder

Verkeersrechtshulpverzekering

  Basis   Uitgebreid

Ongevallen inzittendenverzekering

  Bedrag bij blijvende invaliditeit € 35.000,–  en bij overlijden € 10.000,–

Univé Schade Verzekering Inzittenden    

Univé Bonus Opbouw Beschermer     

 

Wilt u informatie over de andere verzekeringen van Univé?

U kunt op de achterzijde van deze antwoordbon de verzekering(en) aankruisen waarover u 

meer informatie wenst.

Verstuur deze bon in een envelop. Het juiste adres vindt u op de achterzijde. 

Uw gegevens worden vastgelegd door Univé Verzekeringen. Het doel hiervan is om u te informeren over onze produc-
ten en diensten. Op deze verwerking zijn de Gedragsregels Verwerking Persoonsgegevens Univé van toepassing.

Offerte-aanvraag

10
44

.0
1.

08



3

Klassieker 

Natuurlijk zijn veel moderne auto’s al met 

recht klassiekers te noemen. De klassieker-

verzekering is echter bedoeld voor een 

auto die:

■  20 jaar of ouder is;

■  uitsluitend recreatief wordt gebruikt  

- u rijdt er niet meer dan 5.000 kilometer 

per jaar mee;

■  gebruikt wordt naast uw ‘normale’ 

motorrijtuig.

 Is uw ‘klassieke’ auto 15 jaar of ouder, 

maar voldoet hij verder aan alle eisen, 

neem dan contact met ons op.

Verzekering op maat 

Bij Univé kunt u kiezen voor een WA-, een 

WA Beperkt Casco- of een WA Volledig 

Cascoverzekering. In onderstaand over-

zicht ziet u wat welke verzekering dekt. 

Clubactiviteiten 

Welke van de drie mogelijkheden u ook 

kiest, u bent in heel Europa verzekerd. 

Tijdens ‘gewone’ ritten, maar ook tijdens 

clubactiviteiten als bolletjes-pijltjes ritten, 

toertochten of een  concours d’elegance. 

Snelheidswedstrijden (rally’s en circuit-

races) zijn voor uw eigen risico. 

Kies uw eigen verzekering
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 Het voorjaar lonkt, dus uw klassieker kan eindelijk de schuur 

weer uit. Lekker klussen aan uw bolide, even dat  vlekje weg-

poetsen en dan weer mooie tochten maken, alleen of in groeps-

verband. Dat uw auto daarbij goed verzekerd moet zijn, spreekt 

voor zich. Want stel je voor ...

  Hoe mooi het bezit van een klassieker ook is, met een auto van zo’n 

twintig jaar oud kan wel eens iets mis gaan. Diefstal van uw klassieker 

waar u vele uren restauratiewerk in heeft zitten. Of brand door kort-

sluiting. Univé biedt u de mogelijkheid om uw klassieker goed en voor-

delig te verzekeren, om zo in ieder geval het financiële leed te 

verzachten.

De klassiekerverzekering van Univé:
lekker toeren zonder zorgen

U n i v é  o p  d e  w e g

 WA WA WA 
  Beperkt Casco Volledig Casco 

Schade aan anderen  ■ ■ ■

- € 5.000.000,– voor letselschaden, en;

- € 2.500.000,– voor materiële schaden.

Brand  ■ ■

Diefstal, inbraak en joyriding  ■ ■

Ruitbreuk  ■ ■

Botsing met loslopende dieren  ■ ■

Storm, hagel en overstromingen  ■ ■

Schade in het buitenland door lawine of aardbeving  ■ ■

Schade tijdens transport van de auto  ■ ■

Botsen en omslaan   ■

Aanrijding   ■

Te water raken   ■

Vandalisme   ■

Slippen   ■

Alle andere schadeoorzaken   ■
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Schadevergoeding

Bij schade vergoeden we uiteraard het 

volledige reparatiebedrag (na aftrek van 

uw eventuele eigen risico). Als een onder-

deel van uw klassieker niet meer in de 

handel verkrijgbaar is, vergoedt Univé 

de laatst gangbare onderdeelprijs. Is uw 

bolide total loss? Dan is de getaxeerde 

waarde een richtlijn voor de vaststelling 

van de schade.

Preventie

Univé adviseert om de klassieker altijd 

binnen te stallen. Is dat niet moge-

lijk? Denk dan aan een SCM/TNO-

goedgekeurde mechanische beveiliging, 

bijvoorbeeld een stuurslot. Voor modellen 

met een taxatiewaarde vanaf € 15.000,– 

is deze beveiliging bij WA Beperkt- en 

WA Volledig Casco dekking verplicht.

Jos van Dijk

‘Heerlijk toch, zo’n auto. Uren klussen heb ik  

er al in zitten. En als het voorjaar er dan aan 

komt, lekker lange tochten maken. Echt genie-

ten ... Tot die vrachtwagen ineens om de hoek 

kwam ... Ik kon wel huilen. Door de snelle schade-

afhandeling van Univé is-ie inmiddels weer 

helemaal in orde. De reparatie werd helemaal 

vergoed en ik kon veel originele onderdelen 

gelukkig terugkrijgen. Kan ik de weg weer op!’

Overname korting schadevrij rijden 

Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe 

hoger de korting op uw premie wordt. 

Daarnaast krijgt u bij Univé ook nog 

eens dezelfde korting als u op uw dage-

lijkse auto heeft. Als u 9 jaar schadevrij 

rijdt met uw dagelijkse auto, levert dit 

maar liefst 75% korting op voor uw 

klassiekerverzekering. En rijdt u al wat 

langer schadevrij, dan hoeft u bij Univé 

niet bang te zijn dat u uw opgebouwde 

korting bij het eerste ongelukje volledig 

kwijtraakt. Wat de regeling verder  uniek 

maakt, is het feit dat beperkt casco scha-

den (diefstal, ruitbreuk, enz) totaal  geen 

effect hebben op de opbouw van uw  

korting.  

Deze gunstige regeling kunt u nog een 

stuk verbeteren door de Univé Bonus 

Opbouw Beschermer af te sluiten. 

Hiermee mag u namelijk één schade per 

jaar claimen zonder dat dit gevolgen 

heeft voor opbouw van uw korting. 

Lees meer over deze unieke dekking op 

pagina 10. 

In de hierop volgende tabel ziet u op

hoeveel korting u recht heeft.

De premies

Taxatie

Wilt u uw klassieker bij Univé laten ver-

zekeren? Dan is het voor een (beperkt-) 

cascoverzekering nodig de waarde van 

uw auto vast te laten stellen. Via Univé 

kunt u voor € 75,– zo’n inspectie of 

taxatie regelen. Vraag ernaar bij uw 

Univé-adviseur of geef het aan op uw 

aanvraagformulier. Als u al een taxatie-

rapport heeft dat niet ouder is dan een 

jaar en de taxatie is verricht door een 

beëdigd taxateur, dan is dit vaak voldoen-

de om de verzekering af te sluiten.

Schadevrije jaren Korting

 14  75%

 13  75%

 12  75%

 11  75%

 10  75%

 9  75%

 8  74%

 7  70%

 6  66%

 5  62%

 4  58%

 3  54%

 2  50%

 1  44%

 0  35%
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Wel of geen eigen risico

De klassiekerverzekering van Univé 

kent geen eigen risico voor de schade 

die u anderen berokkent. Heeft u een 

WA Beperkt Casco of WA Volledig 

Cascoverzekering, dan geldt een eigen 

risico van € 140,– bij schade aan de 

eigen auto. Bent u ouder dan 23 jaar,  

dan kunt u dit eigen risico afkopen voor  

€ 20,– per jaar. 

Premiekorting bij verhoogd eigen risico

U kunt het standaard eigen risico bij WA 

Beperkt Casco en WA Volledig Casco 

ook verhogen tegen een aantrekkelijke 

premiekorting. U hebt daarbij keuze uit 

twee opties:

 Eigen risico Korting op

 (beperkt) casco  de casco premie

 schaden

1 € 350,- 12%

2 € 630,- 24%

Hieronder staan een aantal premievoor-

beelden om u een idee te geven van de 

premie voor uw klassieker. Bepalend voor 

de premieberekening zijn onder andere de 

door u gekozen dekking, het eigen risico, 

de taxatiewaarde en uw schadevrije jaren.

Genoemde premies zijn exclusief 7,5% assurantiebelasting en eenmalig € 6,81 poliskosten.

De extra’s van Univé

Jaap (39) uit Oosterhout bezit een MG B uit 1977, taxatiewaarde € 8.168,–, 

6 schadevrije jaren op de dagelijkse auto, 66% bonuskorting.

 WA Volledig Casco WA Beperkt Casco WA

Premie per jaar € 126,11 € 95,29 € 75,45

Eigen risico € 630,– € 630,–  -

Renee (29) uit Assen bezit een Fiat 500 uit 1974, taxatiewaarde € 2.950,–, 

2 schadevrije jaren op de dagelijkse auto, 50% bonuskorting.

 WA Volledig Casco WA Beperkt Casco WA

Premie per jaar € 180,92 € 130,33 € 110,96

Eigen risico € 140,– € 140,–  -

Bert en Manon (45 en 39) uit Apeldoorn hebben een Saab 96 uit 1960, taxatiewaarde € 7.714,–,

15 schadevrije jaren op de dagelijkse auto, 75% bonuskorting.

 WA Volledig Casco WA Beperkt Casco WA

Premie per jaar € 93,88 € 68,97 € 55,48

Eigen risico € 350,– € 350,–  -

Gratis hulpverlening

Als u met uw klassieker betrokken raakt 

bij een ongeval, helpt de Univé Alarm 

Service u graag weer op weg. De gratis 

Univé Alarm Service biedt u vele extra’s:

■  hulp in binnen- en buitenland na een 

ongeval

■  24 uur per dag, 7 dagen per week hulp

■  bij een WA Volledig Casco-

verzekering krijgt u ook hulp bij pech 

in het buitenland

■  bestuurder, passagiers en auto worden 

teruggebracht naar Nederland

■  sleepkosten of verzendkosten van ver-

vangende onderdelen bij pech, worden 

vergoed

Wettelijk schuldig, maar ...

Bij aanrijdingen tussen sterke en zwakke 

verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een 

automobilist en een fietser, wordt de 

zwakke partij vaak in het gelijk gesteld. 

Zelfs al kan de automobilist zijn 

onschuld aantonen. Dit gaat ten koste van 

de opgebouwde Bonuskorting. Bij Univé 

is dat anders. Bent u in zo’n situatie niet 

schuldig, dan vervalt uw opgebouwde 

korting door schadevrij rijden niet.

Opzegservice, makkelijk toch?

Kiest u voor de Univé Klassiekerverzeke-

ring, dan regelen wij de opzegging bij uw 

huidige verzekeringsmaatschappij.

Premie Voordeel Plan

Univé staat bekend om haar lage ver-

zekeringspremies. Maar het kan nog 

voordeliger, met het Premie Voordeel 

Plan. Wanneer u meerdere verzekerin-

gen afsluit bij Univé, krijgt u een flinke 

korting op de totale premie. Deze kor-

ting kan oplopen tot maar liefst 15%! 

Daarnaast profiteert u natuurlijk van het 

gemak van al uw verzekeringen onder 

één dak.
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Verkeersrechtshulpverzekering

Als bezitter van een klassieke auto kunt 

u betrokken raken bij juridische kwes-

ties, bijvoorbeeld door een ongeval of 

problemen met de garage. Met de ver-

keersrechtshulpverzekering van Univé 

bent u voor € 25,– per jaar verzekerd van 

deskundige juridische bijstand voor uw 

eigen klassieker. U kunt ook kiezen voor 

het uitgebreide pakket, waarmee ook 

alle leden van uw gezin en hun motor-

voertuigen verzekerd zijn van verkeers-

rechtshulp. Dit uitgebreide pakket kunt u 

afsluiten voor € 43,11 per jaar.

Ongevallen inzittendenverzekering

Voor een gering bedrag per jaar zijn u en 

uw passagiers verzekerd van een uitke-

ring als er na een verkeersongeluk sprake 

is van blijvende invaliditeit of overlijden. 

Hieronder ziet u de standaard geldende 

verzekerde bedragen en de daarbij beho-

rende premie:

Univé Schade Verzekering Inzittenden

(SVI)

De Univé SVI is een zeer uitgebreide 

verzekering voor u en uw passagiers met 

een aantrekkelijk lage Univé premie. 

Deze verzekering dekt namelijk de wer-

kelijk geleden schade, zowel letsel als 

materieel tot 1miljoen euro!  Hierbij kunt 

u denken aan: kosten van aanpassingen 

bij invaliditeit, inkomensderving (u kunt 

uw huidig beroep niet meer uitoefenen), 

medische kosten welke niet (volledig) 

door uw zorgverzekeraar worden ver-

goed, smartengeld, (extra) huishoude-

lijke hulp of kinderopvang, schade aan 

bagage, enz. 
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Mirjam Woudstra

‘Eigenlijk was het gekkenwerk. Waar eigenlijk 

de motor hoorde, woonde een legertje kippen. 

We hebben het ding naar huis laten slepen en 

zijn meteen flink aan de slag gegaan. Veilingen 

afgelopen en maar klussen. En nu, na een 

halfjaar, gaan we lekker met onze auto naar 

Engeland. Wel even een goede verzekering 

 geregeld bij Univé, want stel je voor dat er iets 

gebeurt. Voor onszelf hebben we de doorlopende 

reisverzekering afgesloten. Kunnen we altijd 

snel op weg, zonder gedoe en geregel.’ 

Naast dekking voor werkelijk geleden 

schade kent de Univé SVI ook nog een 

uitkering in de vorm van een vast bedrag. 

Bij blijvende invaliditeit of overlijden na 

een verkeersongeluk geldt een maximale 

uitkering van € 15.000,– bij blijvende 

invaliditeit of € 5.000,– bij overlijden. 

Na afsluiten van de Univé SVI hoeft u 

geen aparte Ongevallen inzittendenver-

zekering meer. De verzekering kan u niet 

alleen veel financieel leed besparen maar 

ook veel rompslomp. 

 

 Verzekerd bedrag   Verzekerd bedrag  Premie per jaar
 bij blijvende invaliditeit  bij overlijden  bij 4 inzittenden 

 € 35.000,–  € 10.000,–  € 25,20

Afwijkende bedragen en meerdere inzittenden zijn op aanvraag mogelijk

De Univé SVI keert namelijk uit onge-

acht de schuldvraag, waardoor er altijd 

dekking is en u ook altijd met maar één 

partij te maken heeft, namelijk Univé. 

De zeer uitgebreide Univé SVI sluit u 

af tegen de lage premie van € 50,– op 

jaarbasis.

Aanvullende verzekeringen
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Univé Bonus Opbouw Beschermer

Na jaren schadevrij rijden en daarmee 

een mooie bonuskorting te hebben opge-

bouwd, krijgt u ineens schade. Het kan 

ons allemaal overkomen. U was goed 

verzekerd en de schade wordt perfect 

afgehandeld, maar toch. Door die ene 

schade bent u wel teruggevallen op de 

Bonus/malus ladder en in plaats van 

komend verzekeringsjaar weer minder te 

betalen, bent u een stuk duurder uit! 

Met de Univé Bonus Opbouw 

Beschermer is dit verleden tijd. Hiermee 

mag u per verzekeringsjaar één schade 

claimen zonder dat dit bij Univé de 

opbouw van uw korting beïnvloedt. In 

schadevrije jaren valt u wel terug maar 

dit beïnvloedt de opbouw van uw korting 

niet. U gaat namelijk na één schade, 

per vervaldatum, gewoon door naar de 

volgende (hogere) trede op de Bonus/

malus ladder. Wat betekent dat u, mits u 

nog niet op de maximale korting zat, u 

het komende verzekeringsjaar gewoon 

weer voordeliger uit bent. Die ene schade 

heeft met de Univé Bonus Opbouw 

Beschermer dus echt geen gevolgen voor 

uw premie, nu niet en in de toekomst 

niet. En dat maakt deze dekking echt 

uniek.

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

■ Uitgebreide dekking, onder andere voor diefstal, beschadiging, 

 schade na aanrijding en brand

■ Voordelige premie

■ Volledige overname korting dagelijkse auto

■ Unieke aanvullende dekkingen als de Univé Bonus Opbouw 

Beschermer

■ Ook dekking tijdens concours d’elegance, toertochten, etc.  

(geen snelheidswedstrijden)

■ Univé regelt een inspectie of taxatie voor € 75,–

■ Gratis hulpverlening in binnen- en buitenland  

(bij volledig-cascodekking)

■ Terughaalgarantie beschadigde klassieker uit buitenland

De voordelen op een rij

✁

Voorbeeld na één schade 

*  Premie is inclusief de premie voor de Univé Bonus Opbouw Beschermer. De premie voor deze unieke dekking is afhan-
kelijk van uw Bonuskorting die u al heeft opgebouwd. Heeft u al veel schadevrije jaren en dus al een hoge korting dan is 
de premie voor u ook lager. Zo kost de Univé Bonus Opbouw beschermer bij maximale Bonuskorting nog maar € 41,80.

Univé Bonus Opbouw Beschermer

 Niet afgesloten  Wel afgesloten

 Bonuskorting Premie Bonuskorting Premie*

Schadejaar 66% € 212,50 66% € 269,35

1e jaar na schade 44% € 350,– 70% € 237,66

2e jaar na schade 50% € 312,50 74% € 205,97

3e jaar na schade 54% € 287,50 75% € 198,05

Totaal premie  € 1.162,50  € 911,03

Het voordeel na één schade met de Univé Bonus Opbouw Beschermer: € 251,47

Alle Univé-verzekeringen

Univé thuis
	 Woonhuis

	 Inboedel

	 Hypotheken

	 Aansprakelijkheid voor

 particulieren (WA)

Univé voor het persoonlijk welzijn
	 Persoonlijke ongevallen 

	 Gezinsongevallen

	 Zorgverzekering

	 Arbeidsongeschiktheid

	 Rechtshulp

Univé voor een verzekerde toekomst
	 Studiebeurs Verzekering 

	 Vrij Vermogen Verzekering 

	 Pensioengat Verzekering 

	 Privé Pensioen 

	 Direct Ingaande Lijfrenteverzekering 

	 Nabestaanden Plan 

	 Uitvaart 

Univé voor de vrije tijd
	 (Doorlopende) Reis

	 Kampeerauto

	 Caravan

	 Watersport

Univé op de weg
	 Personenauto

	 Bestelauto

	 Motor

	 Klassieker

	 Vrachtauto

	 Bromfiets/snorfiets

	 Fiets

	 Ongevallen in- en opzittenden

	 Verkeersrechtshulp

Univé op het land
	 Aansprakelijkheid voor  

 agrarische bedrijven 

	 Tractor

	 Landbouwwerktuigen

	 Rundvee

	 Rechtshulp voor agrariërs 

	 Milieuschade

	 Gebouwen en inventaris

	 Kassen

	 Gewassen onder glas

Univé voor het bedrijf
	 Aansprakelijkheid voor bedrijven

	 Milieuschade

	 Bedrijfsgebouwen

	 Bedrijfsschade

	 Goederen/inventaris

	 Elektronica

	 Collectieve zorgverzekering

	 Collectieve motorrijtuigen- 

 verzekering


