Actievoorwaarden Univé Woonverzekering ‘geld terug’ 2017
Voor wie?


Deelname aan deze actie staat open voor:
-



iedereen die nog geen particuliere woonverzekering (dat is een inboedel- en/of opstalverzekering) bij
Univé heeft afgesloten en
iedereen die al wel een inboedel- of opstalverzekering bij Univé heeft afgesloten, maar een inboedel- of
opstalverzekering bij Univé wenst bij te sluiten (hierna: de ‘Deelnemer’);

Deelname aan deze actie staat zowel open bij het online afsluiten van een particuliere woonverzekering via
unive.nl als bij het afsluiten van een particuliere woonverzekering via een adviseur van een Regionale Univé;



Wel dient de inboedel- en/of opstalverzekering afgesloten te worden voor een woning;



Ook dient de Deelnemer minimaal 18 jaar en woonachtig in Nederland te zijn.

Samenvatting actie


Indien de Deelnemer in de periode van 11 september t/m 3 november 2017 binnen deze actievoorwaarden
bij Univé een particuliere inboedel en/of opstalverzekering voor een woning (hierna: ‘Woonverzekering’)
afsluit, ontvangt de Deelnemer eenmalig een geldbedrag terug;



Het ‘geld terug bedrag’ bedraagt € 25,- indien de Deelnemer alleen een inboedelverzekering afsluit, € 50,indien de Deelnemer alleen een opstalverzekering afsluit en € 75,- indien de Deelnemer een inboedel- én
een opstalverzekering afsluit;



Mits is voldaan aan de actievoorwaarden, wordt het ‘geld terug bedrag’ binnen circa 4 weken na de
ingangsdatum van de Woonverzekering uitbetaald op de bankrekening van de Deelnemer. Univé gebruikt
hiervoor de bij haar bekende bankrekening waarvan ook de premies voor de Woonverzekering worden
afgeschreven;



Het uitbetalen van het ‘geld terug bedrag’ gebeurt dus via een aparte overschrijving;



Deze actievoorwaarden staan ook vermeld op unive.nl/woonverzekering.

Voorwaarde voor een cashback is dat:


De ingangsdatum van de Woonverzekering is gelegen voor 3 mei 2018;



De Woonverzekering van de Deelnemer door Univé wordt geaccepteerd;
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De Woonverzekering van de Deelnemer op het moment van uitbetaling van het ‘geld terug bedrag’ niet is
geëindigd.

Verder geldt:


Indien een Woonverzekering om welke reden dan ook na het moment van uitbetaling, maar binnen 12
maanden na ingangsdatum wordt beëindigd, heeft Univé het recht om de uitbetaalde ‘geld terug bedragen’
terug te vorderen;



De actie kan niet gecombineerd worden met andere acties, met uitzondering van de Univé collectiviteit
korting;



Deelname aan de actie is niet toegestaan indien slechts een ‘uitbreiding’ in dekkingsniveau plaatsvindt
(bijvoorbeeld van inboedel ‘basis’ naar inboedel ‘All Risk’) dan wel het afsluiten van de Woonverzekering
nagenoeg volgt op het eindigen van een Woonverzekering op hetzelfde adres;



Van de actie kan geen gebruik worden gemaakt ingeval van een verhuizing waarbij een Woonverzekering
eindigt en op het nieuwe adres een (nieuwe) Woonverzekering wordt afgesloten;

Gebondenheid aan actievoorwaarden


Door deelname aan de actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden.

Wijziging actie


Univé behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie(voorwaarden) te wijzigen
en/of de actie te verlengen of voortijdig te stoppen of op te schorten. Dit zal in voorkomend geval
gecommuniceerd worden via unive.nl/woonverzekering;



In het geval de actie om wat voor reden dan ook door Univé wordt gewijzigd, gestopt of opgeschort is Univé
in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade.

Privacy


De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens is van
toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt;



De in het kader van deze actie verzamelde gegevens van de Deelnemer worden alleen gebruikt voor deze
actie en worden niet opgeslagen voor andere doeleinden.

Algemeen


Deze actie wordt georganiseerd door de Univé Services B.V. te Zwolle (KvK-nummer 05078632), namens uw
Univé-winkel.
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Disclaimer


Univé streeft ernaar dat de informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen
rechten worden ontleend. Univé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze
informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid;



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé;



Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via www.unive.nl/klantenservice;



Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé via
www.unive.nl/klantenservice/klachtindienen.
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