Univé Pakket

Univé Pakket

Uw verzekeringen makkelijk zelf
beheren in Mijn Univé
Mijn Univé is uw digitale kluis, waarin al uw belangrijke verzekeringspapieren
netjes opgeborgen zitten. Wilt u de polis van uw verzekering inkijken? Die
vindt u altijd in Mijn Univé. Wilt u een wijziging doorgeven in uw persoonlijke
situatie of over uw verzekeringen? U regelt het in Mijn Univé. Waar en
wanneer het u uitkomt.
Heeft u Mijn Univé nog nooit gebruikt?
U heeft uw klantnummer nodig om
u de eerste keer aan te melden. Dit
klantnummer vindt u op uw pakketoverzicht.

www.mijnunive.nl
Altijd uw polissen bij de hand
Berichten en facturen van Univé
altijd na te lezen
Schade direct te melden
Wijzigingen in uw persoonlijke
situatie meteen verwerkt
Wijzigingen in uw verzekeringen
meteen doorgegeven
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Uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket

www.unive.nl/pakket
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Uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket
Uw wensen veranderen. De kleine auto wilt u misschien wel vervangen door een
gezinsauto. Of de oude maakt plaats voor een nieuwer model. Gaat u dit jaar
kamperen in Frankrijk? Volgend jaar kan het een vliegvakantie naar Turkije worden.
De risico’s die u vandaag wilt afdekken, zijn anders dan die van morgen. Maar u wilt
altijd goed verzekerd zijn.
U kiest zelf uw verzekeringen of u bekijkt
samen met een van onze adviseurs wat
u precies nodig heeft. En met al uw verzekeringen samen in één pakket houdt
u altijd makkelijk overzicht.

De verzekeringen in een pakket
U kiest zelf de verzekeringen die u nodig
heeft. Met een pakket kunt u zorgeloos
wonen, de weg op, met vakantie en
beschermen wat u dierbaar is.

Vernieuwde verzekeringen
Een nieuw pakket betekent ook
vernieuwde verzekeringen. We hebben de
voorwaarden eenvoudiger gemaakt
en de dekking van veel verzekeringen
uitgebreid. Alle verzekeringen sluiten
goed op elkaar aan.
Met een pakket bent u niet meer dubbel
verzekerd. Sluit u bijvoorbeeld een
rechtsbijstandverzekering af, maar was
uw rechtsbijstand al meeverzekerd op uw
autoverzekering? U krijgt van ons een
seintje. Univé past het voor u aan.

Verzekeringen die onderdeel van een
pakket kunnen zijn:
auto, motor, bromfiets, oldtimer, fiets
en camper
doorlopende reis-en annulering,
caravan en boot
aansprakelijkheid, ongevallen en
rechtsbijstand
wonen en kostbaarheden

Eén pakket betekent:
één premiebedrag en één nota
voor het totale pakket
tot 10% pakketkorting
één overzicht per jaar van
alle verzekeringen
één datum waarop alle verzekeringen
verlengd worden
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Besparen bij Univé
Pakketkorting, afschaffing van poliskosten
en korting bij verschillende betaaltermijnen: het scheelt u in de kosten.
Pakketkorting
Hoe meer verzekeringen u heeft, hoe
meer korting u krijgt. Voor iedere soort
verzekering in uw pakket krijgt u korting
op uw premie, met een maximum van
10%. De korting gaat in vanaf de tweede
verzekering. Bij twee soorten verzekeringen in uw pakket krijgt u 2% korting, bij
drie verzekeringen 3%, enzovoorts. Heeft
u meerdere autoverzekeringen, dan tellen
die mee als één soort verzekering. De
korting ontvangt u over de totale pakketpremie.
Meer informatie vindt u op unive.nl/pakket
of vraag het aan uw adviseur.

Korting bij langere betaaltermijnen
U kunt uw premie betalen in termijnen van
een jaar, half jaar, kwartaal of maand.
Als u per jaar betaalt, krijgt u 3,54%
korting op de totale premie. Per half jaar
1,61%. En per kwartaal 0,64%.
Het gemak van automatische incasso
U geeft ons dan toestemming om de
premie van uw rekening af te schrijven.
U heeft dan geen omkijken meer naar de
betaling. En als wij geen acceptgiro’s meer
hoeven te versturen, scheelt dat weer
kosten. Zo kunnen we de kosten van onze
verzekeringen zo laag mogelijk houden.

Geen poliskosten
Voorheen betaalde u bij het afsluiten,
wijzigen of opzeggen van de meeste
verzekeringen poliskosten. Voortaan hoeft
u hiervoor geen poliskosten meer te
betalen.
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