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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.
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U heeft in uw dagelijks leven altijd te maken met anderen. Dit kan leiden tot  

conflicten en meningsverschillen. Soms moet er zelfs een juridisch adviseur  

aan te pas komen en dan kunnen de kosten snel oplopen. Met de Univé rechts-

hulpverzekering kunt u, bijgestaan door een onafhankelijk juridisch adviseur,  

uw recht halen zonder dat het u in financiële problemen brengt! 

U kent de verhalen wel: in het buitenland botst iemand op uw auto en rijdt 

vervolgens weg zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Wel slaagt iemand erin  

het kenteken te noteren. En nu? Of uw buren planten een schutting in hun tuin, 

maar u weet zeker dat dit uw grond is... Na behandeling door een tandarts krijgt  

u last van bloedend tandvlees en uw tanden gaan loszitten... U koopt een duur leren 

bankstel van goede kwaliteit. Na enige weken gaat het leer uitrekken ondanks de 

prijsklasse en kwaliteit van de bank...

In al deze gevallen is een goede rechtshulpverzekering onmisbaar. Zeker als u 

bedenkt dat onverzekerd procederen al snel meer dan € 4.500,– kost. Met een  

Univé rechtshulpverzekering profiteert u van een uitgebreide dekking, lage premie 

en de mogelijkheid verzekerd te zijn zoals u zelf wilt. Bijgestaan door één van de 

onafhankelijk juridisch adviseurs van Stichting Univé Rechtshulp (SUR) kunt u uw 

recht halen... en dat zonder grote financiële gevolgen.

Altijd juridische hulp  
als u het nodig heeft



Yen Huynh

‘Ik ben vorig jaar door een automobilist aangereden toen 

ik naar college fietste. Volgens hem had ik schuld, maar ik 

dacht dat ik juist voorrang had. Omdat ik een rechtshulp-

verzekering bij Univé heb, kon ik een beroep doen op een 

juridisch adviseur. Met zijn advies is er gelukkig een verve-

lende ‘welles-nietes’-rechtszaak voorkomen.’
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Wie is 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. Maar ook uw studerende 

kinderen die uitwonend zijn en een bij u 

inwonende au-pair zijn meeverzekerd.  

Bij de module Motorvoertuigen zijn ook 

de bestuurder en passagiers meever-

zekerd.

Onafhankelijke juridische hulp

U krijgt juridische hulp van de onafhan-

kelijke Stichting Univé Rechtshulp (SUR). 

Dus niet door Univé zelf. Dit om te waar-

borgen dat uw belangen optimaal worden 

behartigd. De rechtshulpverleners van 

SUR voorzien u op allerlei gebieden van 

specialistische juridische hulp. Nadat u 

uw geschil heeft gemeld, gaan zij meteen 

voor u aan de slag.

Advies bij juridische vragen

Met een rechtshulpverzekering van Univé 

staat u er bij geschillen niet alleen voor. 

Maar het kan voorkomen dat u nog geen 

geschil heeft, maar al wel behoefte  

heeft aan een advies over uw juridische 

positie, rechten en/of verplichtingen. 

Denk bijvoorbeeld aan een aangekon-

digde reorganisatie of een menings-

verschil met de aannemer. Ook in dit 

soort gevallen kunt u terecht bij SUR.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling 

waarbij een mediator (een bemiddelaar) 

in plaats van een rechter een oplossing in 

het geschil probeert te zoeken. Voordelen 

zijn dat een oplossing sneller gevonden is 

en er geen rechtszaak aan te pas hoeft te 

komen. Procederen kost namelijk vaak 

jaren en veel emotie. Als uw geschil 

daarvoor geschikt is, kan SUR in overleg 

met u een mediator inschakelen.

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 

verzekering ingaat, bent u direct verze-

kerd voor geschillen die onder het 

verkeersrecht vallen. Ook contractuele 

geschillen zijn direct verzekerd, mits het 

contract is getekend na de ingangsdatum 

van de verzekering. Voor arbeidsgeschil-

len geldt een wachttijd van 6 maanden, 

voor overige zaken geldt 3 maanden. 

Wachttijd houdt in dat als er in die peri-

ode iets gebeurt waardoor u een geschil 

krijgt, er geen aanspraak op rechtshulp 

kan worden gedaan.

Kies uw eigen verzekering

Verzeker alleen wat nodig is

Veel verzekeringen bieden veel meer 

dekking dan u eigenlijk nodig heeft en 

voor al die onnodige dekkingen betaalt 

u wel premie. Univé biedt u daarom 

verschillende keuzemogelijkheden.  

Zo kunt u alleen verzekeren wat u echt 

nodig heeft. Hierdoor betaalt u nooit 

teveel premie!

Modulaire opbouw

De rechtshulpverzekering biedt stan-

daard de basismodule Consument en 

Wonen. Naar keuze en behoefte kunt u 

de aanvullende modules Motorvoer-

tuigen, Inkomen en Sociale voorzieningen 

en/of Fiscaal en Vermogen afsluiten. Zo 

betaalt u alleen voor wat u nodig heeft!

■ Basismodule Consument en Wonen: 

deze module biedt u rechtshulp in de 

meest voorkomende situaties. Dat wil 

zeggen: rechtshulp in situaties die  

te maken hebben met consumenten-

geschillen, uw woning, letselschade en 

schade in het verkeer als voetganger of 

fietser. Denk bijvoorbeeld aan conflicten 

met leveranciers over (verkeerd) gele-

verde goederen, conflicten met de buren 

over de erfafscheiding of een verkeers-

ongeval waarbij de tegenpartij weigert 

mee te werken aan een schadever-

goeding.

■ Module Motorvoertuigen: juridische 

hulp bij kwesties die voortkomen uit het 

bezit van één of meer motorvoertuigen. 

Daarbij maakt het niet uit of er sprake is 

van letsel of materiële schade na een 

ongeval of dat het een contractuele 

Juridische hulp en advies
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Met de hiervoor genoemde modules zijn 

de meest voorkomende geschillen gedekt. 

Maar nu kan het zijn dat u op bepaalde 

punten een aanvullende dekking nodig 

heeft. Daarom heeft Univé een aantal 

aanvullende dekkingen ontwikkeld. U kunt 

kiezen uit de volgende dekkingen.

Vaartuigen

Vaartuigen met een huidige nieuwwaarde 

tot € 100.000,- zijn standaard meeverze-

kerd onder de module Motorvoertuigen. 

Heeft u een vaartuig met een huidige 

nieuwwaarde tussen de € 100.000,– en 

€ 250.000,– dan is deze standaarddek-

king uit te breiden. De premie hiervoor 

bedraagt slechts € 18,44 per jaar per 

vaartuig.

Tweede woning

Een vakantiewoning of stacaravan in 

Nederland voor eigen gebruik is stan-

daard meeverzekerd met de module 

Consument en Wonen. Maar bent u 

eigenaar van een tweede woning in 

Nederland die u voor eigen gebruik bezit, 

dan kunt u deze aanvullend meeverzeke-

ren voor € 23,05 per jaar per woning.

Hobbymatige activiteiten

Met de rechtshulpverzekering zijn al uw 

particuliere activiteiten verzekerd. Maar 

het kan voorkomen dat u inkomsten heeft 

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 van de activiteiten) 

meeverzekeren tegen een meerpremie 

vanaf € 50,–* per jaar.

Heeft u nog andere wensen? Dan kunt u 

altijd even contact met ons opnemen voor 

de mogelijkheden om deze ook mee te 

verzekeren.

* Premie is indicatief

Aanvullende dekkingen
(garantie)kwestie betreft. Ook in het 

buitenland! Alle motorvoertuigen binnen 

uw gezin vallen onder de verzekering: 

auto’s, motoren en bromfietsen. Mocht u 

zelf schadeveroorzaker zijn, dan kunt u in 

ieder geval 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 bijvoorbeeld reorga-

niseren en u staat op de lijst om ontsla-

gen te worden. Of u heeft een conflict 

met een instantie over uw uitkering of 

kindertoeslag. Allemaal situaties waarbij 

juridische hulp door een rechtshulp-

verlener 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 loon- of inkomstenbelasting.  

In al dit soort situaties kunt u met deze 

module rechtshulp krijgen.

Verzekeringsgebied

De wereld lijkt steeds kleiner te worden. 

Reizen naar het buitenland, aankopen 

doen in het buitenland, werken in het 

buitenland, voorbeelden genoeg. Daarom 

biedt de Univé rechtshulpverzekering ook 

dekking in het buitenland voor bepaalde 

geschillen. Hieronder een kort overzicht.

Module Consument en Wonen

* Consumentenovereenkomsten roerende zaken EU

* Overige contractuele geschillen Nederland

Module Motorvoertuigen

*  Verkeersschade, letselschade t.g.v. een ongeval en vorderingen uit  
onrechtmatige daad Wereld

* Aankopen en onderhoud van een (motor)voertuig EU

* Overig Nederland

Module Inkomen en Sociale voorzieningen

* Inkomen en sociale voorzieningen EU

Module Fiscaal en Vermogen

Fiscaal en vermogensrecht Nederland



Premie per jaar Alleenstaande (Eenouder)gezin/
samenwonend

Basismodule Consument en 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

*  Univé heeft ook een verkeersrechtshulpverzekering die u in combinatie met bijvoorbeeld een auto- of motorverzekering kunt 
afsluiten tegen een premie van € 25,– per jaar. Ook kunt u kiezen voor een afzonderlijke verkeersrechtshulpverzekering.  
De premie hiervoor bedraagt € 43,11 voor uw hele gezin of € 32,33 voor u als alleenstaande. 

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

Premie per jaar

Aanvullende dekkingen Premie 

* Vaartuig (huidige nieuwwaarde tussen € 100.000,– en € 250.000,–) € 18,44 per vaartuig

* Tweede woning (binnen Nederland en excl. verhuur) € 23,05 per woning

* Hobbymatige activiteiten Vanaf € 50,80

*  Genoemde premies zijn exclusief € 3,40 poliskosten en 7,5% assurantiebelasting.
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Univé biedt de rechtshulpverzekering aan 

tegen een zeer voordelige premie. 

Bovendien kunt u deze verzekering naar 

uw behoefte samenstellen waardoor u 

alleen betaalt voor wat u nodig heeft.  

En als u alleenstaand bent, betaalt u een 

nog lagere premie. In de tabel vindt u de 

verschillende premies.

Wat kost het? Offerte-aanvraag
Ja, stuur mij op basis van de onderstaande gegevens een vrijblijvende offerte voor de 

Univé rechtshulpverzekering.

Persoonlijke gegevens

Naam :  Voorletters  : m/v

Adres : 

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :  Geb. Datum :

Ingangsdatum :  E-mail :

Gezinssamenstelling ■  (eenouder)gezin/samenwonen

 ■  alleenstaand zonder kinderen

Dekking ■  Module Consument en Wonen (verplicht)

 ■  Module Motorvoertuigen

 ■  Module Inkomen en Sociale voorzieningen

 ■  Module Fiscaal en Vermogen

Aanvullende dekking ■   Tweede woning (binnen Nederland en excl. verhuur)

 ■   Vaartuig (huidige nieuwwaarde tussen de € 100.000,–  

en € 250.000,–)

 ■   Hobbymatige activiteiten (neem contact met mij op)

Keuzehulp, welke modules heb ik nodig?

Mijn persoonlijke situatie is:     Gezin/samenwonend

     Alleenstaande zonder kinderen

Onze (mijn) inkomsten bestaan uit:

   uitsluitend loondienstbetrekking, uitkering of pensioen  

   Module Inkomen en Sociale voorzieningen

   gedeeltelijk of geheel uit zakelijke of hobbymatige activiteiten  

   neem contact op met uw Univé-adviseur

Wij (ik) bezit(ten) of heb(ben) beschikking over één of meerdere motorvoertuigen  

(auto, motor, bromfiets/scooter etc.).

   ja   Module Motorvoertuigen

   nee

Wij (ik) wens(en) dekking voor fiscale en vermogensgeschillen.

   ja   Module Fiscaal en Vermogen

  nee

Wij (ik) beschik(ken) over meerdere onroerende zaken dan eigen woonadres, vakantiewoning  

of stacaravan voor eigen gebruik (of een studentenkamer)? 

  ja   is de bestemming een vakantiewoning en/of stacaravan?

    ja   aanvullende dekking Tweede woning

    nee   neem contact op met uw Univé-adviseur

   is deze voor eigen gebruik, en wordt deze niet onderverhuurd?

    ja    aanvullende dekking Tweede woning

     nee   neem contact op met uw Univé-adviseur

   bevindt deze onroerende zaak zich binnen Nederland?

    ja   aanvullende dekking Tweede woning

     nee   neem contact op met uw Univé-adviseur

  nee

Wij (ik) beschik(ken) over één of meerdere vaartuigen met een huidige nieuwwaarde tussen  

de € 100.000,– en € 250.000,–?

  ja   ligt dit vaartuig in Nederland? 

    ja   wordt het vaartuig verhuurd, gehuurd of (uit)geleend? 

      ja   neem contact op met uw Univé-adviseur

      nee   aanvullende dekking Vaartuigen

    nee

  nee

✔
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Wilt u meer informatie over deze en/of andere verzekeringen van Univé? 

U kunt op de achterzijde van deze offerte-aanvraag de verzekering(en) aankruisen waarover  

u informatie wenst.

Stuur deze aanvraag in een envelop zonder postzegel naar Univé Verzekeringen,  

t.a.v. Responseverwerking, Antwoordnummer 45, 9400 VB Assen.

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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■ Zekerheid in onzekere situaties 

■ Uitgebreide dekking tegen voordelige premie 

■ Gratis juridisch advies 

■ Onafhankelijke juridische adviseurs 

■ Geen eigen risico

De voordelen op een rij
Univé thuis

 Woonhuis
 Inboedel
 Hypotheken
  Aansprakelijkheid voor  particulieren (AVP)
 Rechtshulp
 Kostbaarhedenverzekering

Univé voor het persoonlijk welzijn
 Persoonlijke ongevallen 
 Gezinsongevallen
 Zorgverzekering

Univé voor de vrije tijd
 (Doorlopende) Reis
 Kampeerauto
 Caravan
 Watersport

Univé op de weg
 Personenauto
 Motor
 Klassieker
 Bromfiets/snorfiets
 Fiets
 Ongevallen in- en opzittenden
 (Verkeers)rechtshulp
 Elobike
 Aanhangwagen
  Schade Verzekering Inzittenden (SVI)
 Pechhulp
 Bonus Opbouw Beschermer

Univé voor een verzekerde toekomst
 Studiebeurs Verzekering 
 Vrij Vermogen Verzekering 
 Pensioengat Verzekering 
 Privé Pensioen 
  Direct Ingaande Lijfrenteverzekering 
 Nabestaanden Plan 
 Uitvaart 

Univé voor het (agrarisch) bedrijf
 Bestelauto
 Vrachtauto
  Aansprakelijkheid voor bedrijven  
  Bedrijfsgebouwen
 Bedrijfsschade
 Tractor
  Landbouwwerktuigen
  Rundvee
 Rechtshulp voor agrariërs
  Milieuschade
 Goederen/inventaris
  Elektronica
  Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders 

Motorrijtuigen (WBM)
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Collectieve Zorg verzekering
  Collectieve Motorrijtuigen verzekering
 Verzuimverzekering
  WGA Eigen Risico Verzekering

Alle Univé-verzekeringen

Liesbeth Boogaard

‘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.’

Dichtbij

Met een verzekeringskantoor bij u in de 

buurt, internet, e-mail en telefonisch 

advies is juridische hulp altijd dichtbij en 

bereikbaar. Fijne gedachte als u uw 

verhaal kwijt wilt of snel een advies wilt.

Premie Voordeel Plan korting

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 totaalpremie. Deze korting 

kan oplopen tot maar liefst 15%. 

Daarnaast kunt u natuurlijk profiteren 

van het gemak van alle verzekeringen 

onder één dak.

Opzegservice

Kiest u voor Univé dan regelen wij voor u 

de opzegging van uw huidige verzekering. 

Makkelijk toch?

De extra’s van Univé


