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Zekerheidscombinatie
Particulieren

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

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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Binnen de Zekerheidscombinatie kunt u 

kiezen uit de volgende verzekeringen:

Aansprakelijkheid particulieren

Tijdens een feestje bij de buren laat u  

per ongeluk een glas rode wijn op hun 

witte bank vallen. Of uw hond stoot de 

Chinese vaas van uw zwager om. Of uw 

dochter fietst haar vriendinnetje omver, 

die daarbij een voortand verliest.  

Het zijn allemaal situaties waarin u een 

beroep kunt doen op de aansprakelijk-

heidsverzekering van Univé.

Ongevallen

Uw dochter raakt blijvend invalide bij 

het skaten en u moet extra kosten maken 

voor revalidatie en aanpassingen in uw 

huis. Dan bent u blij dat u lid bent van 

Univé en dat u de ongevallenverzekering 

heeft afgesloten.

Rechtshulpverzekering

Uw buren vinden dat hun coniferenhaag 

op hun erf staat, maar u weet zeker dat 

de grond úw eigendom is. De geleverde 

bank is na enkele weken al doorgezakt, 

maar de leverancier weigert deze terug 

te nemen… Soms kunnen conflicten en 

meningsverschillen uitlopen op dure  

juridische kwesties. Met de Univé  

rechtshulpverzekering kunt u, bijgestaan 

door een onafhankelijk juridisch deskun-

dige, uw recht halen zonder dat het u in 

financiële problemen brengt!

Kies uw verzekering 

 Aansprakelijkheid Ongevallen Rechtshulp

Schade aan anderen ■

Ongeval thuis, op het werk, op straat, 

tijdens het sporten of op vakantie  ■

Juridische hulp  	 ■
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 Staat u er weleens bij stil in hoeveel situaties u iets kan over

komen? In alle dagelijkse dingen die u onderneemt schuilen 

 risico’s. Of u nu boodschappen gaat doen of een stukje gaat 

 fietsen. Op vakantie, bij het sporten of tijdens het klussen.  

Een ongelukje kan altijd gebeuren. Met alle lichamelijke en 

financiële gevolgen van dien.

 Univé helpt u wanneer het even tegenzit. Met de Zekerheidscombinatie 

Particulieren verzekert u zich tegen dagelijkse risico’s.  

Bovendien zorgt Univé voor een 

snelle en deskundige afhandeling.  

En wilt u sommige risico’s niet 

verzekeren? Dat kan, want u stelt 

zelf uw  pakket samen.

De Zekerheidscombinatie Particulieren: 
de dagelijkse risico’s afgedekt

U n i v é  t h u i s
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Wat is verzekerd?

■  schade die per ongeluk is veroorzaakt aan 

derden

■  brand- of waterschade aan een gehuurde 

vakantiewoning of stacaravan

■  schade aan geleende goederen

 U bent bovendien verzekerd:

■  als passagier van een auto, boot of 

 vliegtuig

■  tijdens het deltavliegen of parachute-

springen

Daarnaast kent de aansprakelijkheidsver-

zekering nog twee belangrijke pluspunten:

■  geen algemeen eigen risico

■  wereldwijde dekking

Extra voor u als lid

Als extraatje bij deze verzekering bieden 

wij u een gratis dekking van maar liefst 

€ 12.500,– voor bijzondere aanspraken. 

Denk bijvoorbeeld aan een vrienden-

dienst, het beoefenen van sport en spel of 

wanneer u logeert of oppast bij vrienden, 

familie of buren. Het bijzondere is dat u 

niet per se aansprakelijk hoeft te zijn om 

toch een schadevergoeding te krijgen.

De premie

De premies zijn, zoals u van Univé 

gewend bent, zeer scherp. Voor een mini-

maal bedrag per jaar bent u verzekerd 

tegen mogelijk zeer grote financiële 

gevolgen. In de tabel hieronder staan de 

premies weergegeven.

Aanvullende dekking tweede woning

Bent u in het bezit van een tweede  

woning die permanent wordt verhuurd? 

Dan kunnen wij een aanvullende dekking 

bieden als u in verband met deze woning 

aansprakelijk wordt gesteld. De premies 

staan in onderstaande tabel.

Aanvullende jagersdekking

Als u de jachtsport beoefent, kunt u  

kiezen voor een aanvullende jagers- 

dekking. Deze dekking voldoet aan de  

in de Flora- en Faunawet gestelde eisen. 

De premies staan in onderstaande tabel.

Premies per jaar
   Aansprakelijkheid Aanvullende Aanvullende
Verzekerd bedrag (Eenouder)gezin/  Dekking Dekking
per gebeurtenis samenwonend Alleenstaande Tweede woning Jagers
€ 1.000.000,– € 40,–  € 29,– € 4,– € 24,–
€ 1.500.000,– € 43,–  € 31,– € 4,50 € 26,–
Genoemde premies zijn exclusief € 3,40 poliskosten en 7,5% assurantiebelasting. 

Voor de meeste huis-, tuin- en keukensituaties is een dekking van € 1.000.000,- voldoende.
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Wanneer u, uw partner, één van uw kin-

deren of zelfs uw huisdier lichamelijke 

of materiële schade toebrengt aan derden, 

dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld 

worden. Met name in het geval van licha-

melijk letsel kan de schadeclaim oplopen 

tot tienduizenden euro’s. En dan is het 

goed om lid te zijn van Univé. Want met 

onze aansprakelijkheidsverzekering bent 

u goed verzekerd tegen de gevolgen van 

dergelijke ongelukken.

De Univé Aansprakelijkheidsverzekering

Anneke de Jonge

‘Mijn dochtertje had vorig jaar een vervelend 

ongeluk met haar step, waarbij een oudere 

vrouw ten val kwam. Hier vloeide een schade

claim uit voort van ruim 50.000 euro. Als ik 

niet verzekerd was geweest bij Univé, had ik 

dat bedrag zelf moeten betalen. En dan had ik 

daar waarschijnlijk mijn hele leven de finan

ciële gevolgen van gevoeld!’

Wie zijn verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering van 

Univé is zeer uitgebreid en houdt rekening 

met iedere persoonlijke situatie. Zo bent 

u niet alleen zelf verzekerd, maar ook 

uw partner, kinderen, huisdieren en zelfs 

logés. De verzekering geldt daarnaast ook 

nog eens voor studerende kinderen die 

uitwonend zijn. En voor huispersoneel 

op het moment dat zij werkzaam heden 

voor u verrichten.

Anneke de Jonge

‘Mijn dochtertje had vorig jaar een vervelend 

ongeluk met haar step, waarbij een oudere 

vrouw ten val kwam. Hier vloeide een schade

claim uit voort van ruim 50.000 euro. Als ik 

niet verzekerd was geweest bij Univé, had ik 

dat bedrag zelf moeten betalen. En dan had ik 

daar waarschijnlijk mijn hele leven de finan

ciële gevolgen van gevoeld!’



De premies zijn exclusief € 3,40 poliskosten en 7,5% assurantiebelasting. De genoemde premies zijn op basis van 
beroepsklasse I. Voor beroepen met meer kans op letsel, zoals timmerman, schoorsteenveger e.d. gelden andere 
premies. Uw Univé-adviseur kan u hierover informeren.

Premies per jaar per gezin Combinatie 1 Combinatie 2

Eenoudergezin €  22,69  €  43,11

Gezin/samenwonend  €  34,03  €  63,53

Toeslag motorrijden per persoon €  27,23  €  49,92

Uitkering gezinsongevallenverzekering per persoon Combinatie 1 Combinatie 2

Overlijden door ongeval  €  4.500,–  €  4.500,–

Overlijden van een kind  €  2.250,–  €  2.250,–

Blijvende invaliditeit door ongeval max. €  22.500,– max. €  45.250,–

Tandheelkundige kosten kinderen  €  907,56  €  907,56
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Dekking en premie

U kunt kiezen uit twee verschillende dek-

kingen. Combinatie 2 biedt een hogere 

dekking bij blijvende invaliditeit door 

een ongeval. De premie is afhankelijk 

van de gekozen combinatie. Vanaf € 22,69 

per jaar kunt u zich al verzekeren. Wilt 

u alleen een ongevallenverzekering voor 

uzelf of een hogere uitkering bij een 

ongeval omdat u bijvoorbeeld een beroep 

heeft met een verhoogd risico? Dan advi-

seren wij u de persoonlijke ongevallen-

verzekering van Univé. U kunt zich ook 

verzekeren tegen de gevolgen van een 

ongeval tijdens motorrijden.
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Een ongelukje is zo gebeurd. Sterker nog, 

de helft van de 2,3 miljoen ongevallen in 

Nederland vindt plaats in de privé-sfeer. 

In of om het huis, op het schoolplein of op 

straat. Maar ook tijdens het sporten of op 

het werk zit een ongeluk voor jong en  

oud in een klein hoekje. De financiële 

gevolgen van dergelijke ongelukken  

kunnen enorm zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan de kosten voor revalidatie of voor 

aanpassing van uw huis of auto. 

Vaak worden deze kosten niet vergoed. 

Daarom is de ongevallenverzekering 

van Univé absoluut geen overbodig luxe!

Wie zijn verzekerd?

Met de ongevallenverzekering is het hele 

gezin verzekerd: u, uw partner en uw 

 kin deren. Ook studerende kinderen die 

uitwonend zijn, zijn verzekerd.

Wat is verzekerd?

De ongevallenverzekering van Univé is 

een personenverzekering. U ontvangt een 

uitkering wanneer een gezinslid overlijdt 

of blijvend lichamelijk letsel oploopt als 

gevolg van een ongeval. Daarnaast biedt 

de ongevallenverzekering van Univé nog 

enkele voordelen:

■	 er geldt een wereldwijde dekking; u bent 

dus ook tijdens de vakanties verzekerd

■	 u hoeft geen aparte schoolverzekering af 

te sluiten

■	 de verzekering geldt 7 dagen per week, 

24 uur per dag, dus ook tijdens sport,  

op school, onderweg en tijdens werk

■	 als tandheelkundige hulp nodig is na 

een ongeluk, is dit voor kinderen  

meeverzekerd

De Univé Ongevallenverzekering

Erika Bruins

‘Eline is echt op zo’n leeftijd waar je meer 

oog hebt voor vriendinnetjes dan het verkeer. 

Toen ze uit school kwam, is ze aangereden 

door een bestelauto en zwaargewond ge raakt. 

Dankzij enkele aanpassingen aan ons huis 

gaat het leven min of meer zijn gewone gang. 

Een geluk bij een ongeluk is de ongevallen

verzekering van Univé: met de uitkering  

van de verzekering konden we deze extra 

kosten betalen.’
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Jurgen Vlietstra

‘Ik zeg het tegen iedereen ‘Sluit de rechtshulpverzekering van 

Univé af, want je weet maar nooit ...’ Wij hadden namelijk een 

nieuwbouwhuis gekocht, dat in oktober zou worden opgeleverd. 

Eigen huis verkocht en klaar voor de verhuizing. Toen bleek dat we 

nog een halfjaar moesten wachten op ons nieuwe huis. Een flinke 

tegenvaller, dus. Gelukkig heeft de rechtshulpverlener van SUR 

alles zo geregeld dat wij de kosten voor het huren van tijdelijke 

woonruimte en het opslaan van onze meubels hebben kunnen  

verhalen op de aannemer.’

■  Basismodule Consument & Wonen: 

deze module biedt u rechtshulp in de 

meest voorkomende situaties. Dat wil 

zeggen: rechtshulp in situaties die te maken 

hebben met consumentengeschillen,  

uw woning, letselschade en schade in het 

verkeer als voetganger of fietser. Denk 

bijvoorbeeld aan conflicten met leveran-

ciers over (verkeerd) geleverde goederen, 

conflicten met de buren over de erfaf-

scheiding of een verkeersongeval waarbij 

de tegenpartij weigert mee te werken aan 

een schadevergoeding.

■  Module Motorvoertuigen: juridische 

bijstand bij kwesties die voortkomen  

uit het bezit van één of meerdere motor-

voertuigen. Daarbij maakt het niet uit of 

er sprake is van letsel of materiele schade 

na een ongeval  of dat het een contractu-

ele (garantie)kwestie betreft. Ook in het  

buitenland! Alle motorvoertuigen binnen 

uw gezin vallen onder de verzekering: 

auto’s, motorvoertuigen en bromfietsen. 

Als u zelf de schadeveroorzaker bent, 

kunt u rekenen op minimaal advies-

rechtshulp.

■  Module Inkomen en Sociale Voor-

zieningen: rechtshulp in situaties die te 

maken hebben met uw werk en inkomen. 

Uw werkgever gaat reorganiseren en u 

staat op de lijst om ontslagen te worden, 

u heeft een conflict met een instantie over 

uw uitkering of kindertoeslag. Allemaal 

situaties waarbij juridische hulp door een 

rechtshulpverlener onmisbaar is!

■  Module Fiscaal en Vermogen: rechts-

hulp in situaties die te maken hebben 

met vermogensbeheer en belastingen. 

Geschillen over bijvoorbeeld de aankoop 

van effecten, de advisering hierover of na 

het ingediende bezwaar tegen een beslis-

sing over een aanslag over inkomsten-

belasting. In al dit soort situaties kunt u 

met deze module juridische hulp krijgen. 

De premie

Univé biedt de rechtshulpverzekering 

aan tegen een zeer voordelige premie. 

Bovendien kunt u de verzekering naar 

behoefte samenstellen waardoor u alleen 

betaalt voor wat u nodig heeft. In de tabel 

vindt u de verschillende premies.
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In uw dagelijkse leven heeft u te maken 

met personen, bedrijven en instanties. 

Dit kan leiden tot conflicten en menings-

verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een 

bank die in de verkeerde kleur geleverd 

wordt, een ruzie met de buren of een 

verkeersongeval. Deze conflicten kunnen 

soms flink uit de hand lopen. Soms moet 

er zelfs een juridisch adviseur aan te pas 

komen en dat is een kostbare aangelegen-

heid. Indien u onverzekerd gaat procede-

ren, bedragen de kosten al snel meer dan 

€ 4.500,–! Met de rechtshulpverzekering 

van Univé bent u verzekerd van onafhan-

kelijke juridische hulp voor een premie 

die veel lager is dan het uurtarief van een 

advocaat.

Onafhankelijke juridische hulp

U krijgt juridische hulp van de onaf-

hankelijke Stichting Univé Rechtshulp 

(SUR). Circa 150 rechtshulpverleners 

voorzien u op allerlei gebieden van  

specialistische juridische hulp.

Wie zijn verzekerd?

U kunt kiezen voor een verzekering voor 

een alleenstaande of voor een gezin. 

In dat laatste geval is uw gehele gezin 

verzekerd. Dus u, uw partner en uw 

kinderen. Inclusief uw studerende kin-

deren die uitwonend zijn. Bij de module 

Motorvoertuigen zijn ook de bestuurder 

en passagiers meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

De verzekering biedt standaard de basis-

module Consument en Wonen. 

Naar keuze en behoefte kunt u de aan-

vullende modules Motorvoertuigen, 

Inkomen en Sociale Voorzieningen en/of 

Fiscaal en Vermogen afsluiten. Zo betaalt 

u alleen voor wat u nodig heeft!

De Univé Rechtshulpverzekering 

  (Eenouder)gezin/
Premie per jaar Alleenstaande samenwonend
Basismodule Consument & Wonen € 59,44 € 79,25
Aanvullende modules:
Module Motorvoertuigen* € 11,43 € 15,24
Module Inkomen en Sociale Voorzieningen € 45,72 € 60,96
Module Fiscaal en Vermogen € 30,48 € 40,64

* Een verkeersrechtshulpverzekering is ook los te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld op uw autoverzekering voor € 25,- of als 
afzonderlijke verzekering voor uw hele gezin voor € 43,11 respectievelijk voor u als alleenstaande voor € 32,33 per jaar.

Genoemde premies zijn exclusief € 3,40 poliskosten en 7,5% assurantiebelasting.
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Aanvullende dekkingen

■  Vaartuigen: vaartuigen tot een huidige 

nieuwwaarde van € 100.000,– zijn  

standaard meeverzekerd. Maar heeft u 

een duurder vaartuig, dan kunt u deze 

standaarddekking uitbreiden met een  

huidige nieuwwaarde tot € 250.000,–. 

De premie hiervoor bedraagt slechts  

€ 18,44 per jaar per vaartuig.

■  Tweede woning: een vakantiewoning 

of stacaravan in Nederland voor eigen 

gebruik is standaard meeverzekerd met 

de module Consument & Wonen. Maar 

bent u eigenaar van een tweede woning 

in Nederland die u voor eigen gebruik 

bezit, dan kunt u deze aanvullend mee-

verzekerden voor € 23,05 per jaar per 

woning. 

■  Hobbymatige activiteiten: met de rechts-

hulpverzekering zijn al uw particuliere 

activiteiten verzekerd. Maar het kan 

voorkomen dat u inkomsten genereert  

uit bijvoorbeeld de verkoop van pups, het 

fokken van huisdieren of het geven van 

presentaties. U kunt deze activiteiten, 

(afhankelijk van onder andere het soort 

en de omvang) eventueel meeverzekeren 

vanaf een meerpremie van €  50,–* per 

jaar.

Soms direct verzekerd, soms niet

De rechtshulpverzekering biedt dekking 

bij geschillen die onverwacht en onvoor-

zien zijn. Reeds lopende juridische 

problemen zijn niet gedekt. Zodra uw 

polis ingaat, bent u direct verzekerd voor 

geschillen die onder het verkeersrecht 

vallen. Ook contractuele geschillen zijn 

direct verzekerd, mits het contract is 

getekend na de ingangsdatum van de 

polis. Voor arbeidsgeschillen geldt een 

wachttijd van 6 maanden, voor overige 

zaken geldt 3 maanden.

* Deze premie is indicatief.

Opzegservice, makkelijk toch?

 Als u kiest voor een verzekering van 

Univé, regelen wij de opzegging bij uw 

huidige verzekeringsmaatschappij.

Alles onder één dak

 Bij Univé kunt u terecht voor een keur 

aan verzekeringen; van woonhuis- tot 

ziektekostenverzekering en van reis- tot 

rechts bijstandverzekering. Maar ook voor 

financiële diensten, zoals koopsompolis-

sen en hypotheken, bent u bij ons aan het 

juiste adres! En het is niet alleen handig 

om al uw verzekeringen onder één dak 

te hebben, en door één contactpersoon te 

laten regelen, het is ook nog eens voor-

deliger door het Premie Voordeel Plan.

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 bij 

Univé afsluit, krijgt u een flinke korting 

op de totale premie. Deze korting kan 

oplopen tot maar liefst 15%. 

Frederiek Boerma

Ik wil nu eenmaal goed verzekerd zijn 

tegen eventuele ongelukjes. Niet 

alleen voor mezelf, maar ook als ik 

per ongeluk iemand anders benadeel. 

Bovendien hecht ik veel waarde aan 

gemak. En daarom heb ik de 

Zekerheidscombinatie van Univé 

afgesloten. Gewoon, vanuit m’n luie 

stoel. Offerte aanvragen op  

www.unive.nl en daarna ook on line 

afgesloten. Kijk, dat is nou verzekeren 

in de 21e eeuw!

De vele extra’s van Univé
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Offerte-aanvraag 
Zekerheidscombinatie Particulieren
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Aansprakelijkheidsverzekering

■ Wereldwijde dekking 

■ Geen algemeen eigen risico

Ongevallenverzekering

■ Financiële zekerheid voor u en uw gezin

■ 7 dagen per week, 24 uur per dag 

Rechtshulpverzekering

■ Uw hele gezin verzekerd van rechtshulp in veel voorkomende situaties

■ Onafhankelijke juridische hulp voor een jaarpremie die veel lager is 

dan het uurtarief van een advocaat

 Voor alledrie verzekeringen geldt: 

■ U kiest zelf tegen welke risico’s u verzekerd wilt zijn

■ Uw verzekeringszaken persoonlijk, telefonisch of on line geregeld

■ Extra voordeel met het Premie Voordeel Plan

De voordelen op een rij

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Naam  Voorletter(s) m/v

Adres 

Postcode Woonplaats

Telefoon Geboortedatum Beroep

Ingangsdatum Cliëntnummer

E-mail

Gezinssamenstelling 	 gezin 	 alleenstaand

 	 samenwonend 	 eenoudergezin

Aansprakelijkheidsverzekering 	 Ja  	 Nee

Verzekerd bedrag 	 € 1.000.000,– 	 € 1.500.000,–

Eigenaar Tweede woning 	 Ja  	 Nee

Jagersdekking 	 Ja  	 Nee

Ongevallenverzekering 	 Ja  	 Nee

	 	 Combinatie 1 	 Combinatie 2

Beroep partner

Motorrijden meeverzekeren	 	 Ja  	 Nee

Rechtshulpverzekering 	 Ja  	 Nee

Dekking 	 Consument & Wonen (verplicht)   

 	 Motorvoertuigen

 	 Inkomen en Sociale Voorzieningen 

 	 Fiscaal en Vermogen

Aanvullende dekking 	  Vaartuig (huidige nieuwwaarde tussen € 100.000,–  

en € 250.000,–)

  	 Tweede woning (binnen Nederland en excl. verhuur)

Wilt u informatie over andere verzekeringen van Univé Verzekeringen? 
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. 

✔



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

Univé voor het bedrijf
	 Aansprakelijkheid voor bedrijven

	 Milieuschade

	 Bedrijfsgebouwen

	 Bedrijfsschade

	 Goederen/inventaris

	 Elektronica

	 Collectieve zorgverzekering

	 Collectieve motorrijtuigen- 

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


