Univé Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

■ Scherpe premie;
■ Verzekerd tot € 2.500.000,■ Geen eigen risico;
■ Overal ter wereld verzekerd;
■ Tot 10% pakketkorting.

Univé
Daar plukt ú de vruchten van!
We leven in een tijd, waarin u steeds
meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u
inzicht heeft in uw financiële situatie.
Dat u het totaalplaatje kent en weet
welke risico’s u wel en niet wilt dragen.
Alleen, met uw partner of gezin, of als
ondernemer.

Elkaar helpen. Ook als het even wat
minder gaat. Dat is waar Univé voor
staat. Univé is namelijk een coöperatie en dat betekent: risico’s delen.
Risico’s die u niet alleen kunt of wilt
dragen. Dat geeft rust en zekerheid.
Ook voor de mensen om u heen. Onze
adviseurs kunnen u helpen kiezen.
Met zo’n 130 winkels is er altijd een
adviseur van Univé bij u in de buurt.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitstekend verzekerd met de
Aansprakelijkheidsverzekering
van Univé
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De voordelen op een rij
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De Aansprakelijkheidsverzekering
van Univé: verzekerd tot € 2.500.000

Anneke de Jonge
‘Mijn dochtertje had vorig jaar een vervelend

Ongelukjes gebeuren ...

ongeluk met haar step, waardoor een oudere

Daar kunt u niet veel aan doen. Maar

Geef een wijziging van uw gezinssituatie

vrouw viel. Wij moesten deze mevrouw ruim

u kunt hiervoor wel aansprakelijk zijn.

tijdens de looptijd van verzekering door

€ 50.000 aan kosten vergoeden. Gelukkig

De kosten hiervan kunnen flink oplopen,

aan Univé.

hadden wij een aansprakelijkheidsverzekering

met name als u bijvoorbeeld per
ongeluk letsel aan een ander toebrengt.

Extra

Met de Univé Aansprakelijkheids

Het kan gebeuren dat u schade

verzekering Particulier (AVP) bent u tot

toebrengt aan een ander, maar dat u

€ 2.500.000 verzekerd voor schade aan:

hiervoor toch niet aansprakelijk bent.

■ personen (letselschade);

Bijvoorbeeld als u een vriend helpt met

■ spullen van anderen.

verhuizen en u laat buiten uw schuld de

zijn fiets een wandelaar omver rijdt? Of als uw hond de tas van uw vriendin
kapot bijt? Daarvoor heeft u uw aansprakelijkheidsverzekering. Deze vergoedt
de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen.

Wilt u meer weten?
Of heeft u advies nodig? U bent van harte

Premies per maand

Wie zijn verzekerd?

voetballen de bal tegen het hoofd van
een toeschouwer. U heeft geen schuld,

Een
persoonshuishouden

geeft u uw gezinssituatie aan:

maar voelt zich wel verantwoordelijk.

Samen
wonend
(zonder
kinderen)

(Eenouder)
gezin
met
kinderen

welkom bij uw Univé-kantoor. Ook kunt

Bij de aanvraag van de verzekering

Verzekerd
bedrag

eenpersoonshuishouden,

Bij schades door vriendendienst,

€ 2.500.000

€ 3,70

€ 5,18

€ 5,70

verzekering afsluiten.

samenwonend, eenoudergezin of gezin

logeren of sommige sport & spel

De premies zijn inclusief

met kinderen. In de tabel leest u wie

situaties bieden we dekking tot

21% assurantiebelasting.

verzekerd zijn per gezinssituatie.

€ 12.500.

u op www.unive.nl/avp meer informatie
vinden en uw aansprakelijkheids-

Tot wel 10% Pakketkorting bij
Wat is niet verzekerd?

meerdere schadeverzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekering geldt

Univé staat bekend om haar goede

Uzelf

onder andere niet voor schade aan uw

prijs-kwaliteitverhouding. Maar het

Uw partner

eigen spullen of spullen die u leent of

kan nog voordeliger. Wanneer u

Uw thuiswonende kinderen

huurt van bedrijven. En ook schade die

meerdere soorten schadeverzeke-

wordt veroorzaakt met bijvoorbeeld een

ringen afsluit bij Univé, krijgt u tot

Uw kinderen die voor studie ergens
anders wonen

auto, motor of bromfiets is niet verze-

wel 10% korting op uw totale premie.

kerd. Daarvoor heeft Univé andere verze-

Daarnaast profiteert u natuurlijk van

Uw huisdieren

keringen.

het gemak van al uw verzekeringen

Lees voor een volledig overzicht de voor-

onder één dak. Lees er meer over op

waarden op www.unive.nl/avp.

www.unive.nl/pakketkorting.

Uw kinderen die deels bij uw
ex-partner wonen

als u een glas rode wijn op het kleed van de buren laat vallen? Als uw zoon met

Dit kost het

tv vallen. Of u schopt tijdens het

Eenpersoonshuishouden

De aansprakelijkheidsverzekering is er voor iedereen. Wat doet u bijvoorbeeld

bij Univé die deze kosten heeft vergoed.’

Uw logé’s
Uw kind dat (deels) in een
verpleeghuis woont
Uw partner die (deels) in een
verpleeghuis woont

Samenwonend

Eenoudergezin

Gezin met
kinderen

