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De aansprakelijkheidsverzekering 
van Univé 
Ongelukjes gebeuren. Daar kunt u niet veel aan doen. Maar u kunt hiervoor 
wel aansprakelijk zijn. De kosten hiervan kunnen flink oplopen, met name als u 
bijvoorbeeld per ongeluk letsel aan een ander toebrengt.

Wat is verzekerd?
Met de aansprakelijkheidsverzekering particu-
lieren (AVP) van Univé bent u tot € 2.500.000 
verzekerd voor schade aan:
• personen (letselschade);
• spullen van anderen. 

Extra
Het kan gebeuren dat u schade toebrengt 
aan een ander, maar dat u hiervoor toch niet 
aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u een 
vriend helpt met verhuizen en u laat buiten 
uw schuld de tv vallen. Of u schopt tijdens het 
voetballen de bal tegen het hoofd van een 
toeschouwer. U heeft geen schuld, maar voelt 
zich wel verantwoordelijk. Bij schades door 
vriendendienst, logeren of sommige sport & 
spel situaties bieden we dekking tot € 25.000.

Dit kost het
Premies per maand

Verzekerd 
bedrag

Eenpersoons 
huishouden

Samen 
wonend 
zonder 
kinderen

(Eenouder) 
gezin met 
kinderen

€ 2.500.000 € 3,46 € 5,09 € 6,99

De premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.

Wat is niet verzekerd?
De aansprakelijkheidsverzekering geldt onder 
andere niet voor schade aan uw eigen spullen 
of spullen die u leent of huurt van bedrijven. 
En ook schade die wordt veroorzaakt met 
bijvoorbeeld een auto, motor of bromfiets is 
niet verzekerd. Daarvoor heeft Univé andere 
verzekeringen. Lees voor een volledig overzicht 
de voorwaarden op unive.nl/avp. 

http://unive.nl/avp


De zekerheid van  
elkaar helpen

Opzegservice 
Overstappen een gedoe? Als u uw verzekering 
onderbrengt bij Univé, regelen wij de opzegging 
bij uw huidige verzekeringmaatschappij.

10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen 
afsluit bij Univé, krijgt u tot 10% korting op uw 
totale premie. Lees er meer over op  
unive.nl/pakketkorting.

Dichtbij
Misschien weet u al precies wat u wilt en regelt 
u alles via unive.nl. Maar soms is het lastig om 
te bepalen welke verzekeringen voor u geschikt 
zijn. Dan helpen onze adviseurs u graag. Zij 
nemen de tijd om uw persoonlijke situatie in 
kaart te brengen en verschillende oplossingen 
met u te bespreken. Dat kan telefonisch via 
0592 349 350 of gewoon aan tafel, op één van 
onze vestigingen. Op unive.nl/contact vindt u 
een vestiging bij u in de buurt. 

In een tijd waarin veel verandert, biedt 
Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar 
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim 
honderd winkels en online via onder andere de 
Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico's te 
voorkomen, schade te beperken en alleen te 
verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen 
investeren we ook in lokale, maatschappelijke 
en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn 
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. 
Daar plukt ú de vruchten van. Lees er meer 
over op unive.nl.

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke 
schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u 
kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

Contact
Univé Klantenservice
Postbus 15 0592 349 350
9400 AA Assen unive.nl/klantenservice
unive.nl 

http://unive.nl/pakketkorting
http://unive.nl/contact
http://unive.nl
http://unive.nl/klantenservice
http://unive.nl

