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Heeft u een 
klacht? 
Laat het  
ons weten!
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Univé vindt klanttevredenheid erg belangrijk. Wij stellen hoge 
eisen aan kwaliteit. Maar soms kan het gebeuren dat u toch niet 
tevreden bent. Op dat moment horen we dat graag van u. Wij 
proberen dan samen met u een oplossing te vinden.  We willen 
graag van u weten hoe wij onze dienstverlening beter op uw 
wensen kunnen afstemmen.

Hoe kunt u een klacht indienen
Heeft u een klacht over uw zorgverzekering? 
Bijvoorbeeld over de dekking, vergoedingen, 
nota’s, Mijn Univé Zorg, medicijnen, eigen risico, 
uw apotheek of een andere zorgverlener?
Die kunt u eenvoudig indienen via ons 
klachtenformulier of schriftelijk bij:

Univé Zorg N.V.
Afdeling Klachtenmanagement 
Postbus 1256
5602 BG Eindhoven

Uw andere klachten kunt u indienen via ons 
klachtenformulier of schriftelijk bij:

Coöperatie Univé U.A.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 15
9400 AA Assen

Welke gegevens hebben wij nodig om uw 
klacht te kunnen behandelen?
• Beschrijf wat er is gebeurd en waarover u 

niet tevreden bent.
• Geef aan wat volgens u de beste oplossing is.

• Vermeld uw adresgegevens en 
telefoonnummer.

• Stuur kopieën van relevante bijlagen mee 
(bewaar zelf de originelen).

Klachtbehandeling door het 
Klachtenmanagement
Uw klacht wordt behandeld door het 
Klachtenmanagement van Univé. Dit is 
een intern team van klachtenmanagers en 
klachtbehandelaren die uw klacht behandelt. 
Het Klachtenmanagement staat onder leiding 
van het management van Univé Schade.

Leidraad voor de klachtenregeling van Univé is 
de Gouden Oor Standaard (zie goudenoor.nl). Na 
het melden van uw klacht kunt u het volgende 
van ons verwachten:
1. Binnen twee werkdagen wordt er door 

een klachtbehandelaar telefonisch contact 
met u opgenomen. De klachtbehandelaar 
bespreekt de klacht met u en laat u weten 
hoeveel tijd wij nodig hebben om uw klacht 
te behandelen. 

Heeft u een klacht? 
Laat het ons weten! 
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2. De klachtbehandelaar gaat alle relevante 
informatie verzamelen.

3. Uw klacht wordt besproken binnen het 
Klachtenmanagement.

4. Wij houden u op de hoogte als het niet lukt 
om binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie 
op uw klacht te geven. 

5. We nemen een besluit en laten u telefonisch 
weten waarom we dat besluit nemen. 

6. Als wij u niet tegemoet kunnen komen in uw 
klacht dan bevestigen wij dit besluit in een 
brief.

7. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen 
met het Klachtenmanagement.

Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (KiFiD) en Stichting 
Klachten en Geschillen Zorgverzekering 
(SKGZ)
Als u vindt dat wij uw klacht niet goed 
hebben behandeld, dan kunt u uw klacht 
voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening. Ook kunt u zich wenden tot de 
burgerlijke rechter. 
Voor de zorgverzekering kunt u dit laten 
toetsen door de Stichting Klachten en 
Geschillen Zorgverzekering (SKGZ).

Klachten die wij niet in behandeling 
nemen
• De klacht betrekking heeft op een geschil 

dat op hetzelfde moment bij het KiFiD of de 
burgerlijke rechter ligt.

• Het KiFiD en/of de burgerlijke rechter heeft 
al een oordeel heeft gegeven over de klacht.

• Dezelfde klacht al eerder bij ons is ingediend.

Contact
Adresgegevens

Univé

Postbus 15

9400 AA ASSEN

Bezoekadres 

Jan Bommerstraat 4

9402 NR ASSEN

Particulieren 

0592 348 242

klachten@unive.nl

unive.nl

Let wel: de informatie in deze folder is bedoeld als uitleg. De polis en de polisvoorwaarden zijn doorslaggevend.

• Als de klacht door de assuradeur van 
de tegenpartij bij ons wordt ingediend. 
De klacht wordt dan besproken met de 
schadebehandelaar van het dossier om 
te kijken naar een oplossing. Als dit niet 
mogelijk is dan kan de assuradeur zich tot de 
rechter wenden.

Hoe gaan we om met uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw 
gegevens om, ook als u een klacht indient. Hoe 
wij dat doen leest u in onze privacyverklaring 
op onze website. 

Alleen het Klachtenmanagement van Univé 
heeft inzage in uw persoonsgegevens. 
Dit is noodzakelijk voor een zorgvuldige 
beoordeling van uw klacht. Zijn er medische 
gegevens aanwezig in het dossier waar uw 
klacht over gaat? Deze blijven buiten het 
zicht van het Klachtenmanagement. Het 
Klachtenmanagement heeft slechts inzage in 
bijvoorbeeld een schadedossier en eventueel 
een rapportage van de medisch adviseur. 
Dat rapport is gemaakt ten behoeve van de 
schadebehandelaar en is dan een belangrijk 
onderdeel van dat schadedossier. 

Wij bewaren de klachtgegevens niet langer 
dan 5 jaar na het sluiten van de klacht. Als u 
na het doorlopen van onze klachtenregeling/
klachtenprocedure uw klacht heeft voorgelegd 
aan het KiFiD dan worden de gegevens na 5 
jaar na het doorlopen van de KiFiD procedure 
verwijderd.


