
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

Univé Motorverzekering Univé Motorverzekering

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 Motorverzekering  
van Univé

www.unive.nl

10
05

.0
1.

08



2

Univé Motorverzekering

3

De Motorverzekering van Univé:
voordelig en compleet

Motorrijden betekent vrijheid. Univé biedt u als motorrijder de vrijheid om precies 

zo verzekerd te zijn als u dat wilt. U betaalt een lage premie, u bent verzekerd van 

een uitgebreide dekking en u heeft het gemak van een supersnelle en eenvoudige 

schadeafhandeling. Bovendien kunt u de motorverzekering voordelig uitbreiden 

met een aantal extra verzekeringen. 

Hoe uw motorverzekering eruitziet, wordt door een aantal factoren bepaald. Zo is uw 

woonplaats of het bouwjaar van uw motor van invloed op de hoogte van uw premie. 

Maar u heeft zelf ook invloed. Voor welke risico’s wilt u bijvoorbeeld volledig verzekerd 

zijn? En hoeveel risico wilt u zelf dragen? Tenslotte weet u zelf het beste hoe u 

verzekerd wilt zijn. Daarnaast profiteert u bij Univé altijd van aantrekkelijke extra’s.
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Kies uw eigen verzekering

WA

De overheid verplicht motorrijders tot het 

afsluiten van een Wettelijke Aansprakelijk- 

heidsverzekering (WA). Zo wordt de schade 

die u aan anderen veroorzaakt, altijd ver-

goed.

WA Beperkt Casco-verzekering

Wilt u ook verzekerd zijn tegen schaden 

als brand en diefstal, kies dan voor de 

WA Beperkt Casco-verzekering.

WA Volledig Casco-verzekering 

Dit is de meest complete verzekering; u 

bent verzekerd tegen bijna álle schade. 

Hieronder ziet u de dekking van de ver-

schillende verzekeringen.

Hoogte eigen risico

Univé hanteert bij cascoschaden een 

eigen risico van € 100,–. Daarnaast geldt 

in geval van diefstal, joyriding of verduis-

tering een afwijkend eigen risico en de 

verplichting van het op slot zetten met 

een categorie 4 ART goedgekeurd veilig-

heidsslot. Wanneer u zelf maatregelen 

neemt om diefstal te voorkomen, daalt 

uw eigen risico. Uw Univé-adviseur kan  

u hierover meer vertellen.

Wel of geen SCM-alarm

Wanneer u een SCM-goedgekeurd  

motoralarm heeft, krijgt u nog eens  

25% korting op het cascodeel van de  

premie.

Premiebepalende factoren

Aantrekkelijke regeling voor schadevrij

rijden

Als u schadevrij rijdt, stelt Univé daar een 

lagere premie tegenover. Hoe langer u 

schadevrij rijdt, hoe hoger de korting op 

uw premie is. Die korting kan maar liefst 

oplopen tot 75%. En rijdt u al wat langer 

schadevrij, dan hoeft u niet bang te zijn 

dat u uw opgebouwde no-claim bij het 

eerste ongeluk weer volledig kwijtraakt. 

Bij Univé loopt de korting namelijk lang-

zaam terug. Rijdt u 14 jaar schadevrij, 

dan heeft schade zelfs helemaal geen 

gevolgen voor de no-claimkorting. Als  

u voor het eerst een motorverzekering 

afsluit, krijgt u direct al 35% korting. 

Daarna gaat elk jaar dat u zonder schade 

rijdt, 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.

Bouwjaarkorting tot 20%

Voor WA Volledig Casco-verzekerde 

motoren heeft Univé een bijzonder  

gunstige regeling: de bouwjaarkorting.  

Is uw motor twee jaar oud, dan krijgt u  

al 4% korting op het cascodeel van uw 

premie. Die korting loopt zelfs op tot  

20% voor motoren van zes jaar en ouder.

Aantal schadevrije 
jaren

No-claim 
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%

WA WA Beperkt 
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 motor ■ ■

Botsen en omslaan ■

Aanrijding ■

Te water raken ■

Vandalisme ■

Slippen ■

Alle andere schadeoorzaken ■



Nathalie Laanstra 

‘Ik reed nog maar een paar maanden op  

mijn nieuwe motor of ik kreeg een ongeluk.  

Gelukkig kwam ik er zelf met een paar 

schrammen vanaf, maar m’n motor was 

wel total loss. Univé regelde alles snel voor 

me. Voordat ik goed en wel van de schrik 

bekomen was, was de nieuwwaarde van m’n 

motor al overgemaakt. En omdat het niet 

mijn schuld was, ging ik niet achteruit in mijn 

no-claimkorting.’
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De vele extra’s van Univé

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 kor-

ting op de totale premie. Deze korting 

kan oplopen tot maar liefst 15%! 

Daarnaast profiteert u natuurlijk van al 

uw verzekeringen onder één dak.

Direct een hoge startkorting

Bij Univé geldt de opgebouwde no-claim-

korting van uw bij Univé verzekerde auto 

of motor als startkorting voor uw tweede 

motorrijtuigverzekering. Bij maximale 

no-claim op uw bestaande verzekering, 

krijgt u dus gelijk 75% korting op uw 

tweede motorrijtuigverzekering.

Schadebedenktijd

Als u een schade claimt en Univé betaalt 

de schade, dan kan dat gevolgen hebben 

voor uw no-claim. Deze gevolgen ziet u 

pas bij de nieuwe jaarnota. Als u dan tot 

de conclusie komt dat het voordeliger 

was om de schade zelf te betalen, kunt  

u binnen 30 dagen de door Univé uit-

gekeerde schade terugbetalen. Uw  

no-claim wordt dan weer hersteld.

Gunstige nieuwwaarderegeling

Heeft u een nieuwe motor gekocht, dan 

geldt bij de WA Volledig Casco-verzeke-

ring een gunstige nieuwwaarderegeling: 

bij totaal verlies (total loss) in het eerste 

jaar wordt voor motoren tot € 15.000,– de 

volledige nieuwwaarde uitgekeerd. En na 

een jaar wordt de vergoeding berekend op 

basis van een gunstig afschrijvingsper-

centage. Pas na vier jaar keert Univé de 

dagwaarde uit.

Premievoorbeeld WA-verzekering
Yamaha XJ 600 Diversion, 10 jaar oud, oorspronkelijke consumentenprijs € 5.577,–.  
Bestuurder van 23 jaar uit Enschede met 2 schadevrije jaren.
Premie bij Univé € 54,73

Premievoorbeeld WA Beperkt Casco-verzekering
Honda CBR 600 F, 5 jaar oud, oorspronkelijke consumentenprijs € 11.020,–.  
Bestuurder van 31 jaar uit Zwolle met 7 schadevrije jaren.
Premie bij Univé zonder SCM-alarm € 103,61
met SCM-alarm € 87,02 

Premievoorbeeld WA Volledig Casco-verzekering  
Suzuki DL 1000 V-Strom, 2 jaar oud, oorspronkelijke consumentenprijs € 10.990,–.  
Bestuurder van 36 jaar uit Groningen met 9 schadevrije jaren.
Premie bij Univé zonder SCM-alarm € 323,93 
met SCM-alarm € 250,22

Premievoorbeeld WA Volledig Casco-verzekering 
Ducati 620 Multistrada, nieuwe motor, oorspronkelijke consumentenprijs € 7.999,–.  
Bestuurder van 42 jaar uit Alkmaar met 11 schadevrije jaren.
Premie bij Univé zonder SCM-alarm € 217,27 
met SCM-alarm € 168,61

Genoemde bedragen zijn premies per jaar. De premies zijn exclusief € 6,81 poliskosten  
en 7,5% assurantiebelasting.

Premievoorbeelden: bekijk het voordeel



Ronald Vrieling

‘Toen ik een motorongeluk kreeg werd ik snel 

en persoonlijk geholpen door Univé. Het kantoor 

zit bij mij om de hoek, dus ik kon er zo even bin-

nenlopen. Gelukkig had ik net een Univé Bonus 

Opbouw Beschermer afgesloten, zodat ik met 

deze ene schade niet meer premie ga betalen en 

gewoon no-claimkorting blijf opbouwen.’
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Verkeersrechtshulp

Als motorbezitter kunt u betrokken raken 

bij juridische kwesties, bijvoorbeeld door 

een ongeval of problemen met de motor-

dealer (over garantie o.i.d.). Met de basis-

verkeersrechtshulpverzekering van Univé 

bent u voor € 25,– per jaar verzekerd van 

onafhankelijke juridische bijstand voor uw 

eigen motor. Bij het uitgebreide pakket 

voor € 43,11 per jaar zijn zowel u als al 

uw gezinsleden verzekerd van uitgebreide 

verkeersrechtshulp. Dus als voetganger, 

fietser, bestuurder of passagier van een 

motorvoertuig e.d.

Opzittendenverzekering

Voor € 35,– per jaar zijn u en uw mede-

passagier verzekerd van een uitkering als 

er na een verkeersongeluk sprake is van 

blijvende invaliditeit of overlijden. De ver-

zekering keert dan altijd  een bedrag uit. 

Bij overlijden is dit € 10.000,– en bij blij-

vende invaliditeit maximaal € 25.000,–. 

Univé Schade Verzekering Opzittenden 

(SVO)

De Univé SVO is een zeer uitgebreide ver-

zekering voor u en uw passagier.  Voor de 

zeer voordelige premie van € 45,– per jaar 

bent u verzekerd voor de werkelijk geleden 

schade. U bent verzekerd voor zowel 

schade door letsel als schade aan ver-

voerde zaken tot 1 miljoen euro. Naast 

deze dekking voor de geleden schade 

krijgt u bij overlijden of blijvende invalidi-

teit door een ongeval ook nog een vast 

bedrag uitgekeerd. Bij overlijden is dit  

€ 5.000,– en bij blijvende invaliditeit maxi-

maal € 10.000,–.

Aanvullende verzekeringen

Gratis hulpverlening

De gratis Univé Alarm Service biedt u 

vele extra’s: 

■  24 uur per dag, 7 dagen per week

■  Hulp in binnen- en buitenland na een 

ongeval: 

■  motor en bagage worden terug-

gebracht naar de woonplaats in 

Nederland

	 ■  de terugreiskosten van de bestuur-

der en passagier naar de woon-

plaats in Nederland worden vergoed

■  Bij een WA Volledig Casco-verzekering 

heeft u bovendien recht op: 

■  hulp bij pech in het buitenland

 ■  een vergoeding van de verzend- 

kosten van vervangende onderdelen 

in het buitenland

No blame no claim

Bij aanrijdingen tussen sterke en zwakke 

verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een 

motorrijder en een fietser, wordt de 

zwakke partij altijd in het gelijk gesteld. 

Zelfs al kan de motorrijder zijn onschuld 

aantonen. Univé houdt hier rekening 

mee. Bent u onschuldig, dan heeft dit 

geen gevolgen voor uw no-claimkorting.

Accessoires en motorkleding

Schade aan accessoires is tot € 500,– 

gratis meeverzekerd. Verder is schade 

aan motorkleding en helm tot € 500,–  

per persoon gratis meeverzekerd.

Opzegservice, makkelijk toch?

Kiest u voor de Univé Motorverzekering, 

dan regelen wij de opzegging bij uw  

huidige verzekeringsmaatschappij.



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

de Univé Motorverzekering en eventueel de aanvullende verzekeringen.

Persoonlijke gegevens

Naam :  Voorletters  : m/v

Adres : 

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :  E-mail :

Merk motor : 

Type : Inhoud : cc

Bouwjaar : Kenteken :

Oorspronkelijke consumentenprijs  € incl./excl. BTW

Extra te verzekeren accessoires € incl./excl. BTW

Extra te verzekeren helm en kleding € incl./excl. BTW

Aantal jaren schadevrij jaar

Gewenste verzekering ■	 WA ■	 WA Beperkt Casco ■	 WA Volledig Casco

Vervaldatum huidige polis

Geboortedatum regelmatige bestuurder

Postcode regelmatige bestuurder

Verkeersrechtshulpverzekering

■	 Basis  ■	 Uitgebreid

Opzittendenverzekering

■	 Bedrag bij blijvende invaliditeit €25.000,– en bij overlijden €10.000,–

■	 Univé Schade Verzekering Opzittenden

■	 Univé Bonus Opbouw Beschermer

■	 Univé Pechhulp 

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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Univé Motorverzekering

■ Uitstekende dekking tegen een zeer voordelige premie

■ Géén alarmplicht, wél 25% premiekorting

■ Zeer gunstige nieuwwaarderegeling

■ Aantrekkelijke bouwjaarkorting

■ Overname no-claim ander voertuig

■ Gratis verzekering voor helm en kleding

■ Gratis verzekering voor accessoires

■ Gratis hulp bij pech in buitenland

■ Goede aanvullende verzekeringen

De voordelen op een rij
Univé Bonus Opbouw Beschermer 

Na jaren schadevrij rijden, krijgt u ineens 

schade. Het kan ons allemaal overkomen. 

Door die ene schade kunt u terugvallen in 

het aantal schadevrije jaren en in de door 

u opgebouwde korting. Hierdoor bent u 

het volgende jaar een stuk duurder uit. 

Met de Univé Bonus Opbouw Beschermer 

kunt u dit risico voorkomen. Als u deze 

dekking afsluit dan kunt u per verzeke-

ringsjaar één schade claimen zonder dat 

dit de opbouw van uw korting beïnvloed. 

Die ene schade heeft dan echt geen 

gevolgen voor de premie die u betaalt en 

u blijft zelfs korting opbouwen. De premie 

van de Univé Bonus Opbouw Beschermer 

is afhankelijk van het aantal schadevrije 

jaren dat u heeft opgebouwd. In onder-

staand overzicht staan een aantal voor-

beeldpremies:

Univé Pechhulp

Uw motorverzekering kunt u aanvullen 

met de zeer voordelige Univé Pechhulp 

verzekering. Voor slechts € 39,– per  

jaar bent u in heel  Nederland inclusief 

uw woonplaats verzekerd bij pech onder-

weg. Univé zorgt er dan voor dat u binnen 

30 minuten geholpen wordt. Uw voertuig 

wordt ter plekke gerepareerd als dit 

mogelijk is en anders gratis weggesleept 

naar het dichtstbijzijnde reparatieadres  

in Nederland. Is reparatie binnen 24 uur 

niet mogelijk dan wordt er passend ver-

vangend vervoer voor u geregeld. 
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Aantal schadevrije jaren Premie Univé Bonus Opbouw Beschermer

0 schade vrije jaren € 22,75 per jaar

4 schade vrije jaren € 14,70 per jaar

6 schade vrije jaren € 11,90 per jaar

Vanaf 9 schadevrije jaren €   8,75 per jaar


