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Met een
goed gevoel
de weg op

Omdat uw auto
belangrijk voor u is.

U bent vaak onderweg. De kinderen naar school brengen, naar het
werk, een bezoek aan de sportvereniging, snel de boodschappen
doen, in het weekend op weg naar vrienden en familie, maar
ook voor vakanties en dagjes uit. Uw auto is belangrijk voor u
en maakt het leven een stuk makkelijker. U bepaalt graag zelf
hoe u uw auto gebruikt en u kunt uw autoverzekering daarop
aanpassen.

WA

WA+

All Risk

Wettelijke Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

Volledig Casco

Deze wettelijk verplichte
verzekering dekt alleen
schade - aan personen én aan
goederen - die u veroorzaakt
aan anderen. De schade aan
uzelf en uw eigen auto niet.
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Bij de keuze voor Beperkt
Casco krijgt u - naast de
schade die u anderen toe
zou brengen - ook sommige
schade aan uw eigen auto
vergoed.

All Risk biedt u de meest
volledige dekking die er
bestaat, vrijwel alles is gedekt
en u kunt uw verzekering
helemaal laten aansluiten op
uw wensen.
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Zoals u het wilt
Plezierig en ontspannen rijden zit ‘m niet alleen in uw auto zelf. Geen onverwachte
tegenvallers bij schade, alle hulp die ú belangrijk vindt en alle vrijheid voor uw
persoonlijke keuzes. Met de Univé Autoverzekering kiest u zelf wat bij u, uw auto
en uw portemonnee past.

Een aantal extra’s zijn standaard;
	bij schadeherstel gaat de rekening rechtstreeks naar Univé
	ook bij geen dekking (bijv. omdat u niet
AllRisk verzekerd bent) wel hulp van Univé,
doordat u altijd via Univé een offerte kunt
opvragen bij onze schadeherstellers.
	een scherpe premie, omdat Univé zonder
winstoogmerk werkt
	en u kunt altijd terecht voor persoonlijk
advies.
Kortom, met de Univé Autoverzekering kunt u
blijven rijden zoals u dit wilt.
Kijk op unive.nl/autoverzekering en bereken uw
premie of bespreek uw wensen met de Univéadviseur.
Hoe verschillend ook, Univé heeft voor
iedereen een passende autoverzekering. De
één rijdt in een nieuwe luxe auto, de ander is
blij met een wat oudere auto. Een goede keuze
begint bij het bepalen van uw dekking.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Deze wettelijk verplichte verzekering dekt
alleen schade - aan personen én aan goederen
- die u veroorzaakt aan anderen. De schade aan
uzelf en uw eigen auto wordt niet vergoed. Met
WA betaalt u de laagste premie.

All Risk (Volledig Casco)
All Risk biedt u de meest volledige dekking die
er bestaat, vrijwel alles is gedekt en u kunt uw
verzekering helemaal laten aansluiten op uw
wensen.

De Inzittendenverzekering. Op alles
voorbereid.
Met deze aanvullende dekking zijn u en uw
passagiers goed verzekerd. Alle werkelijk
geleden schade is gedekt tot een bedrag van
maar liefst € 1 miljoen. Ook als de tegenpartij
de schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé
direct de kosten. U hoeft geen jarenlange
procedures te doorstaan. Univé regelt alles
voor u.

‘De verzekering
van mijn auto
gaat over meer
dan geld alleen.’

Beperkt Casco
Bij de keuze voor Beperkt Casco krijgt u - naast
de schade die u anderen toe zou brengen - ook
sommige schade aan uw eigen auto vergoed.
Zoals ruitschade en schade bij diefstal.
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Wettelijke Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

Volledig Casco

( Bij 0 schadevrije jaren al 50%
korting. No-claim loopt snel
op tot 80%
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 Geen vergoeding voor schade
aan uw eigen auto

( Vergoeding van sommige
schade aan uw eigen auto
zoals ruitschade en door
brand en diefstal

( Vrijwel volledige dekking van
schade aan eigen voertuig en
bij diefstal

( Eigen risico standaard
€ 100 • Keuzevrijheid: een
hoger eigen risico (€ 250 of
€ 500), helemaal geen eigen
risico
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( Vervangingswaarde voor 2e
hands auto's • Keuzevrijheid:
3 jaar aanschafwaardegaran
tie (voor auto's tot 5 jaar oud)
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( Accessoires tot € 1000
meeverzekerd • Keuzevrijheid:
een hoger bedrag
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( Schadeherstel bij geselec
teerd hersteller van Univé
		• 4 jaar garantie op reparatie
		• gratis vervangende auto
		• wij betalen de rekening
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Keuzevrijheid: aanvullende
dekkingen voor
 Rechtshulp Verkeer
 Inzittendenverzekering
 Pechhulp Binnenland
 Pechhulp Buitenland
 Eigen keuze 
schadeherstelbedrijf

Keuzevrijheid: aanvullende
dekkingen voor
 Rechtshulp Verkeer
 Inzittendenverzekering
 Pechhulp Binnenland
 Pechhulp Buitenland
 Eigen keuze 
schadeherstelbedrijf

Keuzevrijheid: aanvullende
dekkingen voor
 Rechtshulp Verkeer
 Inzittendenverzekering
 Pechhulp Binnenland
 Pechhulp Buitenland

Univé autoverzekering

4

De autoverzekering heeft allerlei extra’s. U regelt
het makkelijk.
Een autoverzekering sluit u snel en makkelijk af via unive.nl (ook mobiel). U kunt
natuurlijk ook terecht bij de Univé-adviseur bij u in de buurt. Kom gerust eens binnen
bij één van de 110 Univé winkels. Als u liever telefonisch uw zaken regelt kan dat ook.
Bel dan 0592 349 350 voor persoonlijk advies.

Nieuwwaardegarantie. Hoe zit dat?
Stel, u kocht een nieuwe auto voor € 30.000.
Na een jaar rijdt u deze nu total loss. Dezelfde
auto staat dan in de showroom voor € 31.000.
U krijgt € 31.000 vergoed.

Aanschafwaardegarantie. Hoe zit dat?
Stel, u kocht twee jaar geleden een auto van
3 jaar oud bij een merkdealer of BOVAGbedrijf en u rijdt deze total loss. Dankzij
de aanschafwaardegarantie krijgt u uw
aankoopbedrag terug waarvoor u de auto
gekocht had. Doordat u uw aankoopbedrag
terug krijgt kunt u weer een jonge auto kopen.

Vervangingswaarde. Hoe zit dat?
De vervangingswaarde is het bedrag waarvoor
u bij total loss een gelijkwaardige auto kunt
kopen. Stel u rijdt uw 6 jaar oude auto total
loss. U kunt dan een gelijkwaardige auto kopen
van 6 jaar oud.

bent u met Rechtshulp Verkeer verzekerd van
deskundige juridische bijstand voor uw eigen
auto.

Schade? En nu?
U kunt terecht bij de Univé Schadeservice
bedrijven:
• 4 jaar garantie op reparatie
• Gebruik van nieuwe originele onderdelen
• Prettig: voorschieten hoeft niet; de rekening
gaat rechtstreeks naar Univé.

Eigen keuze schadeherstelbedrijf
Wilt u altijd zelf bepalen bij welk schadeherstel
bedrijf u uw auto laat repareren, ook als deze
niet bij Univé is aangesloten? Dat is mogelijk.
Tegen een hogere premie kunt u de optie
“eigen keuze herstelbedrijf” meeverzekeren.

Aantrekkelijke aanvullende dekkingen
De aanvullende dekkingen van Univé zijn tegen
een kleine meerprijs af te sluiten, óók bij WA
en Beperkt Casco. Met Univé Pechhulp bent
u weer snel mobiel. Niet alleen in Nederland
maar nu ook in het buitenland. Als u vaak
mensen meeneemt in de auto adviseert Univé
de Schade Verzekering Inzittenden, een zéér
voordelige en uitgebreide verzekering voor
u en uw passagiers. Wanneer u bijvoorbeeld
kinderen buiten uw gezin mee neemt in uw
auto als u ze naar hun voetbalwedstrijd moet
brengen is dit ook verzekerd. En als u nog
geen Rechtsbijstandverzekering heeft, dan
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Daar plukt ú
de vruchten
van

Handige opzegservice

Dichtbij

Sluit u een autoverzekering af, dan helpen wij u
met het opzeggen van uw huidige verzekering.
Zo weet u zeker dat de overstap zonder
rompslomp verloopt. U hebt tegenwoordig
vaak een opzegtermijn van slechts één dag. Kijk
ook op unive.nl/opzegservice.

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.

10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen
afsluit bij Univé, krijgt u tot wel 10% korting
op uw totale premie. Daarnaast profiteert
u natuurlijk van het gemak van al uw
verzekeringen onder één dak. Lees er meer
over op unive.nl/pakketkorting.

Univé autoverzekering
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De zekerheid
van elkaar
helpen

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.

Contact
Univé

Klantenservice

Alarmcentrale

Postbus 15

0592 349 350

Direct hulp • 24/7 bereikbaar

9400 AA Assen

unive.nl/klantenservice

+31 592 348 112

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.

