Ook voor je
scooter, snorfiets
en high speed
e-bike

Univé Bromfietsverzekering

1006.03/20

Zet 'm wel
altijd goed
op slot

Onbezorgd
de weg op

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U wordt aangereden of u botst
tegen een geparkeerde auto. Met de bromfietsverzekering zorgt
Univé voor een goede en snelle schadeafhandeling.
U wilt uw bromfiets goed verzekeren. Bij Univé
kunt u rekenen op een uitgebreide dekking
naar keuze voor een lage premie. U krijgt
meteen 50% no-claimkorting én u kunt bij
schadevrij rijden tot wel 75% no-claimkorting
opbouwen.

Bij Univé bepaalt u zelf hoe uitgebreid uw
bromfietsverzekering moet zijn. Wilt u alleen
verzekerd zijn tegen de schade die u aan een
ander toebrengt? Of wilt u ook schade aan uw
eigen bromfiets meeverzekeren?

Bovendien kunt u voor slechts € 5 per jaar een
Ongevallen Opzittendenverzekering afsluiten
voor u en uw passagier. Zo bent u beiden goed
verzekerd bij een ongeval.



Oldtimer bromfiets
Voor uw oldtimer bromfiets is er
een speciale Oldtimerverzekering.

WA

WA+

All Risk

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

(Beperkt Casco)

(Volledig Casco)

De WA-verzekering is wettelijk
verplicht en betaalt de schade
die u met uw bromfiets toebrengt aan anderen.

Wilt u ook verzekerd zijn tegen
schade door brand, storm en
diefstal, dan is deze verzekering een goede keuze.

Wilt u zo compleet mogelijk
verzekerd zijn voor schade
aan uw eigen bromfiets? Kies
dan voor de All Risk-verzekering. De All Risk-verzekering is
inclusief diefstaldekking.
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Kies de aanvullingen die u passen
Ongevallen Opzittendenverzekering

Rechtshulp Verkeer

U kunt bij Univé voor slechts € 5 per jaar een
ongevallenverzekering afsluiten. Deze geldt
voor u en uw passagier en geeft een uitkering
als u door een ongeluk blijvend invalide wordt
of komt te overlijden.

Als bromfietsbezitter kunt u betrokken raken
bij juridische kwesties, bijvoorbeeld door een
ongeval of problemen met de bromfietsdealer
(over garantie o.i.d.). Met Rechtshulp Verkeer
bent u verzekerd van onafhankelijke juridische
bijstand voor uw eigen bromfiets. U kunt ook
kiezen voor een uitgebreider pakket, waarmee
alle leden van uw gezin in het verkeer verzekerd
zijn.

Univé Pechhulp
Met Pechhulp bent u met uw bromfiets
verzekerd van hulp als u onderweg in
Nederland niet verder kunt. Bijvoorbeeld als
u pech krijgt of een ongeluk heeft gehad. Wij
vervoeren u en uw bromfiets naar bijvoorbeeld
uw woonadres of een reparateur. Wij repareren
de bromfiets niet.

Diefstaldekking



Bij WA+ en All Risk is een ART
categorie 3 goedgekeurd
veiligheidsslot verplicht, naast uw
standaardslot.

Met mijn
elektrische
bromfiets ben ik
zo op mijn werk.
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Welke verzekering kiest u?

WA

WA+

All Risk

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

(Beperkt Casco)

(Volledig Casco)

( Wettelijke Aansprakelijkheid
• Letselschade: € 6.100.000
• Materiele schade:
€ 2.500.000

( Wettelijke Aansprakelijkheid
• Letselschade: € 6.100.000
• Materiele schade:
€ 2.500.000

( Wettelijke Aansprakelijkheid
• Letselschade: € 6.100.000
• Materiele schade:
€ 2.500.000

 Schade aan uw eigen
bromfiets

( Schade aan uw eigen
bromfiets door
• Diefstal
• Brand
• Storm

( Schade aan uw eigen
bromfiets door
• Diefstal
• Brand
• Storm
• Ongeluk of aanrijding

( BM korting en schadevrije
jaren.
BM korting van 0% tot 75%
• 0 schadevrije jaren: 50%
• na 5 schadevrije jaren: 75%

( BM korting en schadevrije
jaren.
BM korting van 0% tot 75%
• 0 schadevrije jaren: 50%
• na 5 schadevrije jaren: 75%

( BM korting en schadevrije
jaren.
BM korting van 0% tot 75%
• 0 schadevrije jaren: 50%
• na 5 schadevrije jaren: 75%

( BM terugval na schade
• Ja, volgens BM-tabel

( BM terugval na schade
• Ja, volgens BM-tabel

( BM terugval na schade
• Ja, volgens BM-tabel

 Eigen risico particuliere klant

( Eigen risico particuliere
klant. U kunt kiezen voor een
hoger eigen risico
• € 100 (standaard)
• € 250
• € 500

( Eigen risico particuliere klant.
U kunt kiezen voor een hoger
eigen risico
• € 100 (standaard)
• € 250
• € 500

 Eigen risico zakelijke klant

( Eigen risico zakelijke klant
• € 250 (standaard)
• € 500

( Eigen risico zakelijke klant
• € 250 (standaard)
• € 500

( Extra jeugd eigen risico € 1.000
Dit eigen risico geldt als:
• bestuurder tijdens schade
jonger is dan 26, én;
• niet als bestuurder op de
polis staat, én;
• bestuurder op polis
minimaal 15 ouder is dan
de bestuurder tijdens de
schade.

( Extra jeugd eigen risico €1.000
Dit eigen risico geldt als:
• bestuurder tijdens schade
jonger is dan 26, én;
• niet als bestuurder op de
polis staat, én;
• bestuurder op polis
minimaal 15 ouder is dan
de bestuurder tijdens de
schade.

( Extra jeugd eigen risico € 1.000
Dit eigen risico geldt als:
• bestuurder tijdens schade
jonger is dan 26, én;
• niet als bestuurder op de
polis staat, én;
• bestuurder op polis
minimaal 15 ouder is dan
de bestuurder tijdens de
schade.
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Welke verzekering kiest u? (vervolg)

WA

WA+

All Risk

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

(Beperkt Casco)

(Volledig Casco)

 Vergoedingsregelingen bij
diefstal of total loss

( Vergoedingsregelingen bij
diefstal of total loss:
• Vervangingswaarde op
moment van schade.

( Vergoedingsregelingen bij
diefstal of total loss:
• Vervangingswaarde
standaard.
• Is uw nieuwe of 2e hands
bromfiets nog geen jaar
in bezit? Dan kunt u deze,
tegen premiebetaling,
1 jaar verzekeren voor
aanschafwaarde

 Accessoires

( Accessoires
• € 150 (standaard)
• € 250
• € 500
• € 750 (niet via internet)
• € 1.000 (niet via internet)

( Accessoires
• € 150 (standaard)
• € 250
• € 500
• € 750 (niet via internet)
• € 1.000 (niet via internet)

 Helm

( Helm
Maximaal € 150 voor helm

( Helm
Maximaal € 150 voor helm
van bestuurder en passagier
samen.

van bestuurder en passagier
samen.
 Diefstalpreventie

( Diefstalpreventie
Minimaal 1 extra slot,
ART-klasse 3, 4 of 5.

( Diefstalpreventie
Minimaal 1 extra slot,
ART-klasse 3, 4 of 5.

( Aanvullende dekkingen
• Ongevallenverzekering
• € 15.000 bij overlijden
• € 35.000 bij blijvende
invaliditeit.
• Pechhulp Binnenland
• Rechtshulp Verkeer

( Aanvullende dekkingen
• Ongevallenverzekering
• € 15.000 bij overlijden
• € 35.000 bij blijvende
invaliditeit.
• Pechhulp Binnenland
• Rechtshulp Verkeer

( Aanvullende dekkingen
• Ongevallenverzekering
• € 15.000 bij overlijden
• € 35.000 bij blijvende
invaliditeit.
• Pechhulp Binnenland
• Rechtshulp Verkeer
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Wat verstaan wij onder...
Aanschafwaarderegeling

Oldtimer bromfiets

Heeft u uw bromfiets nog geen jaar geleden
gekocht en All Risk verzekerd, dan kan u kiezen
voor één jaar aanschafwaardegarantie. Bij
total loss of diefstal in het eerste jaar wordt
de volledige aanschafwaarde uitgekeerd. We
vragen u dan om de aankoopnota.

Voor uw oldtimer bromfiets is er een speciale
Oldtimerverzekering. Deze kunt u afsluiten voor
een bromfiets die ouder dan 25 jaar is en die u
uitsluitend recreatief gebruikt.

Let op!



De aanschafwaarde moet u
aantonen met de aankoopnota van
een erkende (brom)fietshandelaar.

Eigen risico
Het eigen risico bedraagt standaard € 100 voor
u als particulier. Verzekert u de bromfiets
zakelijk? Dan geldt een standaard eigen risico
van € 250.
Is de bestuurder bij een schade jonger dan 26
jaar en staat hij niet als bestuurder op de polis?
Dan geldt een extra eigen risico van € 1.000,
ook bij een schade aan anderen.

Accessoires
Bij WA+ en All Risk verzekeringen is schade
aan en diefstal van accessoires tot € 150 gratis
meeverzekerd. U kunt uiteraard ook een hoger
bedrag meeverzekeren.

Helm
Ook uw helm (en eventueel die van uw passagier) is bij de WA+- en de All Riskverzekering
tot in totaal € 150 gratis meeverzekerd tegen
schade en diefstal.

Univé Bromfietsverzekering
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Daar plukt ú
de vruchten
van

10% Pakketkorting

No-claimkorting

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.

Als u nog geen schadevrije jaren heeft,
ontvangt u toch meteen al 50% no-claimkorting. En als u schadevrij rijdt, bouwt u
dit op tot 75% no-claimkorting.

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.

Univé Bromfietsverzekering
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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.

