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Ook bij allerlei
dagelijkse dingen
kan je zomaar
iets overkomen

De ongevallen
verzekering van
Univé

Bij allerlei dagelijkse dingen kan er
iets mis gaan. Zoals een aanrijding
met de auto of een ongelukkige val
van de fiets. Maar ook in en rondom de
woning vinden veel ongevallen plaats. Bijvoorbeeld
tijdens het klussen of schoonmaken. De gevolgen van een
ongeval kunnen ingrijpend zijn. U kunt blijvend invalide
worden. U kunt zelfs overlijden.
Met de ongevallenverzekering van Univé
ontvangt u een financiële uitkering als u
door een ongeval blijvend invalide raakt of,
nog erger, overlijdt. Deze uitkering is vrij te
besteden. U kunt bijvoorbeeld uw inkomen
aanvullen als u niet meer kunt werken. Of
u gebruikt de uitkering voor noodzakelijke
aanpassingen aan uw huis, zoals een traplift.
Ook kan de uitkering worden gebruikt voor
het regelen van een uitvaart.

Wat is verzekerd?
 Blijvende invaliditeit
U ontvangt een bedrag als u blijvend invalide
raakt door een ongeval. U kunt kiezen uit twee
verzekerde bedragen: maximaal € 75.000 of
maximaal € 150.000. In het panel hiernaast
leest u hoe de uitkering wordt berekend.
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 Overlijden
Bij overlijden door een ongeval keren we een
vast bedrag uit. U heeft keuze uit € 10.000 of
€ 25.000 per verzekerd persoon.


Hoe wordt de uitkering berekend?
De hoogte van de uitkering bij blijvende
invaliditeit hangt af van de mate van invaliditeit. Dus hoe ernstiger de blijvende
invaliditeit, hoe hoger de uitkering. Het
verlies van een arm geeft bijvoorbeeld
een hogere uitkering dan het verlies van
een pink. De berekening van de uitkering
is als volgt: percentage invaliditeit maal
het verzekerde bedrag dat u heeft. Kijk
voor meer informatie over de hoogte van
de percentages in de voorwaarden van
de ongevallenverzekering.
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Wat is niet verzekerd?
Bij sommige activiteiten, zoals risicovolle
sporten, is de kans op ongevallen groter.
Zo zijn ongevallen die gebeuren tijdens
fietswedstrijden, kitesurfen of het duiken in
grotten niet verzekerd. Ongevallen door of
na gebruik van alcohol en/of drugs zijn niet
verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht op
unive.nl/ongevallenverzekering. Of vraag uw
adviseur.

Premie
Aanvullende dekking
 Risicovol beroep
Er zijn beroepen waarbij de kans op ongevallen
groter is. Daarom zijn ongevallen die ontstaan
tijdens het uitoefenen van deze beroepen niet
standaard meeverzekerd. U kunt eenvoudig
de ongevallenverzekering uitbreiden met de
dekking risicovol beroep.
Op unive.nl/ongevallenverzekering ziet u
voor welke beroepen u zich aanvullend kunt
verzekeren.

Wie zijn verzekerd?
Bij de ongevallenverzekering geeft u aan
hoe uw huishouden is samengesteld:
eenpersoonshuishouden, (eenouder-)gezin of
samenwonenden. Wilt u een risicovol beroep
meeverzekeren? Dan geeft u aan voor hoeveel
personen binnen uw gezin deze dekking moet
gelden.

U heeft al een ongevallenverzekering vanaf
€ 6,91 per maand voor een gezin. Een
eenpersoonshuishouden is al vanaf € 4,32 per
maand verzekerd. Bereken uw premie op
unive.nl/ongevallenverzekering. Of vraag uw
adviseur.

De voordelen
 U mag de uitkering

besteden zoals u wilt;
 U bent overal ter
wereld verzekerd.

Waar bent u verzekerd?
De Ongevallenverzekering geldt overal ter
wereld. Dus ook tijdens uw vakantie of een
zakenreis.
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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

Postbus 15

0592 349 350

9400 AA Assen

unive.nl/klantenservice

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.
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