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Met een
goed gevoel
de weg op

Omdat uw motor
belangrijk voor u is.

Motorrijden is je vrij voelen. Rijden wanneer jij wilt, alleen of in
een groep. Met mooi weer lekker toeren, naar een clubweekend,
op vakantie of gewoon dagelijks de file van en naar je werk
vermijden. Daarom houd jij van motorrijden, maar dan moet de
motor wel goed verzekerd zijn. Want stel je voor …

WA

WA+

Wettelijke Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

Vergoedt alleen schade die
u aan anderen/andermans
spullen toebrengt.

Univé motorverzekering

• Vergoedt schade die u aan
anderen toebrengt (WA).
• Vergoedt schade aan uw
eigen motor door bijvoorbeeld brand, storm of
diefstal.
• Schade aan uw accessoires
tot € 500 gratis meeverzekerd.
• Schade aan uw helm en
motorkleding tot € 1.000 per
polis gratis meeverzekerd.

All Risk

• De meest volledige dekking
(inclusief WA).
• Vergoedt vrijwel alle schade
aan uw eigen motor, ook
door een aanrijding.
• Schade aan uw accessoires
tot € 500 gratis meeverzekerd.
• Schade aan uw helm en
motorkleding tot € 1.000 per
polis gratis meeverzekerd.
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Zoals u het wilt
De premie van uw motorverzekering 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.

Hoogte eigen risico

Bouwjaarkorting

Univé hanteert bij schades aan uw eigen motor
een eigen risico van € 100. U kunt ook kiezen
voor een eigen risico van € 250 of € 500, dan
daalt uw premie. U kunt ook kiezen voor geen
eigen risico, hiervoor betaalt u dan iets meer
premie.

Voor alle motoren heeft Univé een bijzonder
gunstige regeling: de bouwjaarkorting. Tot uw
motor 25 jaar oud is zal uw motorverzekering
hierdoor elk jaar goedkoper worden.

Beveiliging
Om te voorkomen dat uw motor gestolen
wordt moet u altijd een ART categorie 4 of 5
motorslot gebruiken. Heeft uw motor een SCM
klasse M2 goedgekeurd motoralarm? Dan is
deze gratis meeverzekerd.

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

‘Toen ik een motorongeluk
kreeg werd ik snel en
persoonlijk geholpen door
Univé. De winkel zit bij mij
om de hoek, dus ik kon er zo
even binnenlopen.’
Stefan Dijkstra uit Harderwijk

Korting voor schadevrij rijden
U kunt korting verdienen door schadevrij
te rijden. Elk jaar dat u zonder schade rijdt
verhoogd u uw korting, tot maar liefst 80%.
Heeft u een keer schade, dan raakt u een deel
van uw opgebouwde korting kwijt. Rijdt u al
14 jaar schadevrij, dan heeft een schade zelfs
helemaal geen gevolgen voor uw korting.
Sluit u een motorverzekering af, dan start
u met 50% korting. Heeft u al eerder een
motorverzekering gehad en daarmee
schadevrije jaren opgebouwd? Dan kunt u die
gebruiken voor een hogere korting voor deze
verzekering.

Univé motorverzekering
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WA

WA+

Wettelijke Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

All Risk

( Vergoedt alleen schade die u
aan anderen toebrengt.

( Vergoedt schade die u aan
anderen toebrengt (WA).

( Vergoedt schade die u aan
anderen toebrengt (WA).

( Bij 0 schadevrije jaren al 50%
korting. No-claim loopt snel
op tot 80%.

( Bij 0 schadevrije jaren al 50%
korting. No-claim loopt snel
op tot 80%.

( Bij 0 schadevrije jaren al 50%
korting. No-claim loopt snel
op tot 80%.

 Geen vergoeding voor schade
aan uw eigen motor.

( Vergoeding van aantal schades
aan uw eigen motor zoals door
brand, storm, of diefstal.

( Vergoeding van bijna elke
schade aan uw eigen motor,
ook door een aanrijding.

( Eigen risico standaard € 100.
Kiest u een hoger eigen risico
(€ 250 of € 500) dan krijgt u
premiekorting. Wilt u geen
eigen risico, dan betaalt u iets
meer premie.

( Eigen risico standaard € 100.
Kiest u een hoger eigen risico
(€ 250 of € 500) dan krijgt u
premiekorting. Wilt u geen
eigen risico, dan betaalt u iets
meer premie.

( Standaard vergoeding obv
vervangingswaarde.

( Standaard vergoeding obv
vervangingswaarde.
( Voor nieuw gekochte motoren
is 3 jaar nieuwwaarderegeling
mogelijk.
( Voor 2e hands gekochte
motoren is 3 jaar aanschaf
waarderegeling mogelijk.

Keuzevrijheid: aanvullende
dekkingen voor
 Rechtshulp Verkeer
 Inzittendenverzekering
 Pechhulp Binnenland
Univé motorverzekering

( Accessoires tot € 500
meeverzekerd, een hoger
bedrag is mogelijk.

( Accessoires tot € 500
meeverzekerd, een hoger
bedrag is mogelijk.

( Helm en motorkleding tot
€ 1.000 meeverzekerd, een
hoger bedrag is mogelijk.

( Helm en motorkleding tot
€ 1.000 meeverzekerd, een
hoger bedrag is mogelijk.

( Vergoeding voor kosten van
vervangend voertuig bij
schade, diefstal of total loss.

( Vergoeding voor kosten van
vervangend voertuig bij
schade, diefstal of total loss.

Keuzevrijheid: aanvullende
dekkingen voor
 Rechtshulp Verkeer
 Inzittendenverzekering
 Pechhulp Binnenland

Keuzevrijheid: aanvullende
dekkingen voor
 Rechtshulp Verkeer
 Inzittendenverzekering
 Pechhulp Binnenland
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De motorverzekering heeft veel extra. U regelt
het eenvoudig.
Een motorverzekering 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 Univé winkels. Als u liever telefonisch uw zaken regelt kan dat ook. Bel
dan 0592 349 350 voor persoonlijk advies.

Nieuwwaarderegeling, hoe zit dat?

Overname korting autoverzekering

Heeft u uw motor nieuw gekocht? Dan
kunt u bij All Risk kiezen voor 3 jaar
Nieuwwaarderegeling. Bij total loss of diefstal
in de eerste 3 jaar wordt voor motoren met
een cataloguswaarde tot € 30.000 de volledige
nieuwwaarde uitgekeerd. Na 3 jaar wordt de
vergoeding berekend op basis van een gunstig
afschrijvingspercentage. Pas na 5 jaar keert
Univé de vervangingswaarde uit.

Heeft u uw auto ook bij Univé verzekerd?
Dan geldt de korting op die verzekering als
startkorting voor uw motorverzekering. Heeft
u 80% korting op uw autoverzekering, dan
krijgt u dus ook gelijk 80% korting op uw
motorverzekering.

Aanschafwaarderegeling, hoe zit dat?
Heeft u uw motor tweedehands gekocht?
Dan kunt u bij All Risk kiezen voor 3 jaar
Aanschafwaarderegeling. Bij total loss of
diefstal in de eerste 3 jaar wordt voor motoren
met een cataloguswaarde tot € 30.000 de
aanschafwaarde uitgekeerd. En na 3 jaar wordt
de vergoeding berekend op basis van een
gunstig afschrijvingspercentage. Pas na 5 jaar
keert Univé de vervangingswaarde uit. Om de
vergoeding op basis van de aanschafwaarde te
kunnen berekenen hebben wij uw aankoopnota
nodig en vragen die bij een schade bij u op.
Bewaar deze daarom goed.

Accessoires en motorkleding
Kiest u voor uw motor voor een WA+ Beperkt
Casco of All Risk verzekering? Dan is schade aan
accessoires tot € 500 gratis meeverzekerd en
schade aan helm en motorkleding tot € 1.000.

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

Univé motorverzekering
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Aanvullende
dekkingen

Rechtshulp Verkeer

Univé Pechhulp

Als motorbezitter kunt u betrokken raken bij
juridische kwesties, bijvoorbeeld door een
ongeval of problemen met de motordealer.
Met Rechtshulp Verkeer bent u verzekerd
van onafhankelijke juridische bijstand voor
uw eigen motor. U kunt ook kiezen voor een
uitgebreider pakket, waarmee alle leden van
uw gezin in het verkeer verzekerd zijn.

Uw motorverzekering kunt u aanvullen met
de voordelige Univé Pechhulpverzekering.
Hiermee bent u in heel Nederland, inclusief uw
woonplaats, verzekerd bij pech onderweg. Als
het mogelijk is dan wordt uw motor ter plaatse
gerepareerd. En als dat niet lukt, dan worden
u, uw passagier en uw motor naar een door
u opgegeven adres in Nederland vervoerd. Is
reparatie binnen 24 uur niet mogelijk? Dan
wordt er passend vervangend vervoer voor u
geregeld.

Ongevallen Opzittenden Verzekering
(OOV)
Met de OOV van Univé bent u verzekerd
wanneer u of uw passagier, door een ongeluk
met de motor, blijvend invalide raakt. Wij keren
een bedrag tot maximaal € 50.000 per persoon
uit. De hoogte van het bedrag is afhankelijk
van het invaliditeitspercentage. Komt u of uw
passagier te overlijden? Dan keren wij € 20.000
uit aan de nabestaanden.

Univé motorverzekering
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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.

