
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 preven-

tieve 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
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Personenauto
verzekering

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

  Univé Pechhulp

Verkeersrechtshulpverzekering

Univé Bonus Opbouw Beschermer

Ongevallen Inzittendenverzekering

Univé Schade Verzekering Inzittenden
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De Wettelijke Aansprakelijkheidsverze-

kering (WA), waarbij de schade vergoed 

wordt die u aan anderen toebrengt, is 

door de overheid verplicht gesteld. 

Wilt u ook een aantal vaker voorkomende 

schades aan uw eigen auto verzekeren, 

dan kunt u kiezen voor de WA Beperkt 

Casco-verzekering. De populaire WA 

Volledig Casco-verzekering, die vrijwel 

alle schade aan de eigen auto dekt, is de 

meest complete verzekering. In het over-

zicht hierboven vindt u de dek king van  

de verschillende verzekeringen. 

Wel of geen eigen risico?

De autoverzekering van Univé kent geen

eigen risico voor de schade die u aan 

anderen toebrengt. Heeft u een WA 

Beperkt Casco- of WA Volledig Casco-

verzekering, 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.

Kies uw eigen verzekering 
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 Met een autoverzekering van Univé bent u uitstekend verzekerd. 

Een complete dekking, lage premie en allerlei mogelijkheden 

om precies zo verzekerd te zijn zoals u dat zelf wilt. Bovendien 

staat Univé bekend om haar snelle en eenvoudige schade-

afhandeling. Het is geen toeval dat een half miljoen Nederlanders 

hun autoverzekering bij Univé hebben afgesloten!

 Hoe uw autoverzekering eruitziet, wordt door een aantal factoren 

bepaald. Zo beslist u zelf tegen welke risico’s u verzekerd wilt zijn of 

hoe hoog het eigen risico wordt. Ook kunt u de autoverzekering voor-

delig uitbreiden met een aantal extra verzekeringen. Op bepaalde onder-

delen van de verzekering kunt u geen invloed uitoefenen. De premie 

wordt bijvoorbeeld mede bepaald door uw woonplaats of de leeftijd 

van de auto. Maar 

hoe u ook verzekerd 

wilt zijn, bij Univé 

profiteert u altijd van 

een lage prijs en een 

uitstekende service!

De personenautoverzekering 
van Univé: voordelig en compleet

U n i v é  o p  d e  w e g

 WA WA Beperkt WA Volledig
  Casco Casco

Schade aan anderen, dekking tot:  ■ ■ ■

- €  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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Premiebepalende factoren

4

Aantrekkelijke regiokorting

Uw woonplaats speelt een rol in de  hoogte 

van uw premie. In sommige delen van 

ons land is de kans op autoschade minder 

groot. Woont u in een veilige regio, dan 

betaalt u bij Univé minder premie. 

Weinig kilometers, lage premie

Rijdt u minder dan 20.000 kilometer per 

jaar, dan komt u in aanmerking voor de 

laagste premie. 

Bouwjaarkorting tot 20%

Voor WA Volledig Casco-verzekerde 

auto’s heeft Univé een bijzonder gunstige 

regeling: de bouwjaarkorting. Is uw auto 

twee jaar oud, dan krijgt u 4% korting op 

het casco-deel van de premie (de totale 

WA Volledig Casco-premie minus het 

WA-deel). De korting loopt op tot zelfs 

20% voor auto’s van zes jaar en ouder. 

Premiebepalende factoren

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%

ben 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 13.

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:

Unieke regeling voor schadevrij rijden

Als u schadevrij rijdt, stelt Univé daar 

een lagere premie tegenover. Hoe langer 

u zonder schade rijdt, des te hoger de 

korting op de premie. Die korting kan 

oplopen tot maar liefst 75%. En rijdt u 

al wat langer schadevrij, dan hoeft u bij 

Univé niet bang te zijn dat u uw opge-

bouwde korting bij het eerste ongelukje 

volledig kwijtraakt. Rijdt u bijvoorbeeld  

14 jaar schadevrij, dan heeft één schade 

zelfs geen gevolgen voor uw korting. Wat 

de regeling verder uniek maakt, is het 

feit dat beperkt casco schaden (diefstal, 

ruitbreuk, enz) totaal geen effect heb-

Als u voor het eerst een autoverzekering

afsluit, krijgt u direct al 35% korting

Elk jaar dat u zonder schade rijdt, gaat 

uw korting omhoog. Heeft u, voordat u 

lid werd van Univé, al een aantal jaren 

schadevrij gereden, dan stapt u natuurlijk 

in met een hogere korting.

 Eigen risico Korting op

 (beperkt) casco  de casco premie

 schaden

1 € 350,- 12%

2 € 630,- 24%
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Regio-indeling

De kans op schade is in Nederland niet 

overal even groot. Daarom heeft Univé 

Nederland ingedeeld in 5 premieregio’s. 

Het kaartje geeft u een indruk in welke 

regio u valt.

De lage premie 

Kijk en vergelijk

Premievoorbeeld WA Volledig Casco-verzekering

Ford Mondeo, 1 jaar oud, cataloguswaarde € 26.250,–, bestuurder (35) uit Haarlem (premieregio 2),

rijdt 18.000 kilometer per jaar, 10 schadevrije jaren, eigen risico € 630,–.

Premie bij Univé € 413,89 

Premievoorbeeld WA Beperkt Casco-verzekering 

Fiat Punto, 6 jaar oud, cataloguswaarde € 15.426,–, bestuurder (22) uit Apeldoorn (premieregio 1),

rijdt 16.000 kilometer per jaar, 1 schadevrij jaar, eigen risico € 140,–.

Premie bij Univé € 563,71

Premievoorbeeld WA Volledig Casco-verzekering 

Peugeot 307, 4 jaar oud, cataloguswaarde € 18.560,–, bestuurder (28) uit Zwolle (premieregio 1),

rijdt 28.000 kilometer per jaar, 8 schadevrije jaren, eigen risico € 350,–.

Premie bij Univé € 373,83

Premievoorbeeld WA Volledig Casco-verzekering 

Volkswagen Passat Variant, 2 jaar oud, cataloguswaarde € 36.250,–, bestuurder (48) uit Groningen

(premieregio 4), rijdt 20.000 kilometer per jaar, 10 schadevrije jaren, eigen risico € 140,–.

Premie bij Univé € 511,26

De bovengenoemde premies zijn exclusief € 6,81 poliskosten en 7,5% assurantiebelasting.

Regio 5

Regio 4

Regio 3

Regio 2

Regio 1
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Gratis hulpverlening

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

 Voor hulp bij pech binnen Nederland kent 

Univé de zeer voordelige en complete 

Pechhulp dekking welke u eenvoudig 

kunt meeverzekeren. Meer informatie 

hierover vindt u op pagina 14.

■  vergoeding van de kosten voor vervan-

gend vervoer bij een total-loss schade. 

Dit  geldt alleen als u WA Volledig Casco 

bent verzekerd. De vergoeding geldt voor 

maximaal 5 dagen vervangend vervoer en 

bedraagt maximaal € 300,-

■  2 jaar garantie op de reparatie

■   Univé zorgt voor de gehele financiële 

afwikkeling. Een eventueel eigen risico 

rekent u zelf af met het Univé Schade 

Service bedrijf.

De Univé Schade Service geldt niet voor 

WA-verzekerde auto’s en schaden die 

niet gerepareerd worden.

Om gebruik te maken van deze voordelen, 

hoeft u bij schade alleen maar contact op 

te nemen met uw Univé-aanspreekpunt.

Bij ruitschade kunt u gebruikmaken 

van een snelle reparatieservice. Een 

WA Beperkt Casco- en WA Volledig 

Cascoverzekering geven u recht op een 

gratis reparatie. Moet een ruit vervangen 

worden, dan krijgt u € 70,– korting op 

uw eigen risico van € 140,– als u de ver-

vanging laat uitvoeren door Carglass of 

Autotaalglas.

Dezelfde korting voor uw tweede auto

Heeft u in het verleden no-claimkorting 

opgebouwd, dan krijgt u bij Univé direct 

dezelfde korting voor uw tweede auto. 

Bij een maximale no-claim op de verze-

kering van uw eerste auto of motor kan 

de korting van een nieuw te verzekeren 

tweede auto oplopen tot 75%.

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 no-claimkorting. Bij 

Univé is dat anders. Bent u in zo’n situ-

atie niet schuldig, dan vervalt uw opge-

bouwde no-claimkorting niet.

Gunstige nieuwwaarderegeling

Voor een nieuwe auto geldt bij de WA 

Volledig Casco-verzekering van Univé 

een gunstige nieuwwaarderegeling. 

Raakt uw auto in het eerste jaar total 

loss of wordt de auto gestolen, dan krijgt 

u de volledige nieuwwaarde vergoed. 

De afschrijving begint bij Univé pas in 

de dertiende maand. Tot het vierde jaar 

krijgt u een bedrag dat tussen de nieuw-

waarde en de dagwaarde ligt. Deze 

nieuwwaarderegeling geldt voor auto’s 

met een consumentenprijs tot € 50.000,–.

Univé Schade Service 

Univé vindt het belangrijk dat u bij  schade 

weer snel en gemakkelijk op weg kunt. 

Daarom selecteerden wij 350  schadeher-

 stel bedrijven waar u kunt rekenen op uit-

stekende service en kwaliteit. 

We noemen het de Univé Schade Service.

Bij een verzekerde schade heeft u recht op:

■  snelle en vakkundige reparatie door een 

van de Univé Schade Service bedrijven

■  een vervangende auto tijdens de reparatie 

(excl. kosten brandstof)

De vele extra’s van Univé
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Diefstalpreventie 

Univé heeft preventie hoog in het vaan-

del staan. Is uw auto goed tegen diefstal 

beveiligd dan profiteert u automatisch 

van veel gunstigere verzekeringsvoor-

waarden. En u komt hiervoor al snel in 

aanmerking. In veel auto’s zit namelijk 

standaard al een goed startblokkerings-

systeem* en hoeft u deze hiervoor niet 

speciaal aan te schaffen.

Heeft uw auto bijvoorbeeld een lagere 

nieuwwaarde dan € 50.000,– en is deze 

voorzien van een goed startblokkerings-

systeem* dan heeft u o.a.:

■   geen eigen risico meer bij diefstal van 

uw auto, u bespaart hiermee al snel  

€ 900,–;

■   bij een WA Volledig Casco dekking heeft 

u ook bij autodiefstal aanspraak op de 

gunstige nieuwwaarderegeling.

Voor meer informatie hierover, en de 

mogelijkheden voor auto’s met een hoge-

re nieuwwaarde dan € 50.000,–, kunt u 

contact opnemen met uw Univé adviseur.

* Onder een goed startblokkerings-

systeem wordt verstaan een door de 

Stichting Certificering Motorrijtuigen 

(SCM) erkend en geregistreerd startblok-

keringssysteem klasse 1 of een stan-

daard af-fabriek ingebouwd soortgelijk 

systeem.

Diefstalpreventie
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Opzegservice, makkelijk toch?

Kiest u voor de Univé Personenautover-

zekering, dan regelen wij de opzegging 

bij uw huidige verzekeringsmaatschappij.

Speciale tarieven voor bedrijven

Voor bedrijven en organisaties met meer-

dere auto’s zijn collectieve verzekeringen 

met speciale tarieven mogelijk. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen 

met de Univé-adviseur.

Premie Voordeel Plan

Univé staat bekend om haar lage verze-

keringspremies. Maar het kan nog voor-

deliger, 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 

al uw verzekeringen onder één dak.

Mike van Bemmelen

‘Ik reed nog maar een paar 

maanden in m’n nieuwe auto of 

ik kreeg al een ongeluk. Ik had 

gelukkig niets, alleen m’n auto 

was wel total loss. Maar alles 

werd snel door Univé geregeld. 

Nog voordat ik goed en wel van 

de schrik bekomen was, stond 

het geld voor een nieuwe auto 

al op mijn rekening. Dat is nou 

precies wat ik belangrijk vind 

aan een autoverzekering.’
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geen aparte Ongevallen inzittendenverze-

kering meer. 

De verzekering kan u niet alleen veel 

financieel leed besparen maar ook 

veel rompslomp. De Univé SVI keert 

namelijk uit ongeacht 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.

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 terug-

gevallen op de Bonus/malus ladder en in 

plaats van komend verzekerings- 

jaar 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 zon-

der dat dit bij Univé de opbouw van uw 

korting beïnvloedt. In schadevrije jaren 

valt u wel terug maar dit beïnvloedt de 

opbouw van u korting niet. 

U gaat namelijk na één schade, per ver-

valdatum, 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 voordeli-

ger 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 dek-

king echt uniek.

Aanvullende verzekeringen

 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
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Aanvullende verzekeringen

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 (aan bijvoorbeeld bagage) tot 1 

miljoen 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 vergoed, smar-

tengeld, (extra) huishoudelijke hulp of 

kinderopvang, enz.

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 € 5000,- bij overlijden.

Na afsluiten van de Univé SVI hoeft u 

Verkeersrechtshulpverzekering

Als autobezitter kunt u betrokken raken 

bij juridische kwesties, bijvoorbeeld door 

een ongeval of problemen met de garage. 

Met de verkeersrechtshulpverzekering 

van Univé bent u voor € 25,– per jaar 

verzekerd van deskundige juridische  

bijstand voor uw eigen auto. U kunt ook 

kiezen voor het uitgebreide pakket, waar-

mee ook alle leden van uw gezin en hun 

motorvoertuigen verzekerd zijn van ver-

keersrechtshulp. 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: Voorbeeld na één schade 

Het voordeel na één schade met de Univé Bonus Opbouw Beschermer: € 624,22

Univé Bonus Opbouw Beschermer
 Niet afgesloten  Wel afgesloten
 Bonuskorting Premie Bonuskorting Premie*

Schadejaar 66% € 391,- 66% € 447,85
1e jaar na schade 44% € 644,- 70% € 395,16
2e jaar na schade 50% € 575,- 74% € 342,47
3e jaar na schade 54% € 529,- 75% € 329,30
Totaal premie  € 2.139,-  € 1.514,78

*  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.



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

Aanvullende verzekeringen

Univé Pechhulp

Pech onderweg is altijd vervelend. Dan 

is het goed om te weten dat Univé ervoor 

zorgt dat binnen 30 minuten uw voertuig 

gratis en ter plekke wordt gerepareerd 

bij een mankement (alleen benodigde 

onderdelen, brandstof e.d., zijn voor 

eigen rekening). Mocht uw voertuig niet 

direct te repareren zijn, dan wordt deze 

gratis weggesleept naar het dichtstbij-

zijnde adres binnen Nederland of uw 

eigen dealer. De keuze is aan u. Is repa-

ratie binnen 24 uur niet mogelijk? Dan 

wordt er passend vervangend vervoer 

voor u geregeld. Voor € 39,- per jaar 

heeft u Pechhulpdekking binnen geheel 

Nederland. Ongeacht waar het voertuig 

zich bevindt.

Univé Autohulppakket

Als u voor uw autoverzekering geko-

zen heeft voor een WA- of WA Beperkt 

Casco-dekking dan kan het Autohulp-

pakket een waardevolle aanvulling zijn 

tijdens uw vakanties in het buitenland. 

Bij pech onderweg of een ongeval krijgt 

u dan zo snel mogelijk hulp, na één  

telefoontje met de Univé Alarm Service. 

Ook de kosten van noodreparaties langs 

de weg, een vervangende chauffeur als u 

zelf niet meer kunt rijden en transport van 

uw auto naar Nederland worden vergoed. 

Voor maar € 18,15 sluit u het Autohulp-

pakket. De dekking loopt tot 31 januari 

van het volgende jaar. Het maakt niet uit 

hoe vaak u op vakantie gaat. Wilt u een 

doorlopende dekking, sluit het Autohulp- 

pakket dan af in combinatie met de Univé 

Doorlopende reisverzekering.

Offerte-aanvraag 

✁

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

offerte voor de Univé Personenautoverzekering.

Naam  m/v

Adres 

Postcode Woonplaats

Telefoon E-mail

Merk auto Type Gewicht

Cilinderinhoud Aantal deuren

Bouwjaar Kenteken

Oorspronkelijke consumentenprijs  €  incl./excl. BTW 

Bedrag te verzekeren accessoires  €   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 		

Univé Pechhulp 		

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.
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De voordelen op een rij

■ Unieke bonusregeling met beperkte terugval bij schade

■ Gunstige nieuwwaarderegeling bij total loss tot het vierde jaar

■ Beperkt casco schaden geen invloed op opbouw bonuskorting

■ Snelle en gemakkelijke schadeafhandeling

■ Unieke aanvullende dekkingen als de Univé Bonus Opbouw 

Beschermer

■ Dezelfde premiekorting voor uw tweede auto

■ Goede hulpverlening bij pech of ongeval 

■ Uw verzekeringszaken persoonlijk, telefonisch of on line geregeld

■ Extra voordeel met het Premie Voordeel Plan

Bram Duetz

‘Ik probeer steeds meer zaken 

via internet te regelen. Gewoon 

omdat het zo makkelijk is. 

In een uurtje had ik de meeste 

autoverzekeringen gezien, en zo 

ben ik ook bij Univé uitgekomen. 

Je kon de verzekering on line af-

sluiten en dat heb ik dus gedaan. 

Dan ben je meteen verzekerd.’
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