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Altijd met een 
gerust gevoel op weg

De Autoverzekering van Univé

Univé Autoverzekering
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U bent nogal eens onderweg. De kinderen naar school brengen, naar het werk, 

een bezoek aan de sportvereniging, snel de boodschappen doen, in het weekend 

op weg naar vrienden en familie, maar ook voor vakanties en dagjes uit. Uw auto 

is belangrijk voor u en maakt het leven een stuk makkelijker. 

 

Plezierig en ontspannen rijden zit ‘m niet alleen in uw auto zelf. Ook een verzekering 

kan veel doen voor een zorgeloos gevoel. Geen onverwachte tegenvallers bij schade, 

alle hulp die ú belangrijk vindt en alle vrijheid voor uw persoonlijke keuzes. 

Met de Univé Autoverzekering kiest u zelf wat bij u, uw auto en uw portemonnee past. 

Een aantal prettige extra’s zit er standaard in. Zo gaat de rekening bij schadeherstel 

rechtstreeks naar Univé bent u zeker van een scherpe premie, omdat Univé zonder 

winstoogmerk werkt en kunt u altijd terecht voor persoonlijk advies.

Kortom, met de Univé Autoverzekering kunt u met een gerust gevoel op weg.  

Kijk op www.unive.nl/autoverzekering en bereken uw premie of bespreek uw wensen 

met de Univé-adviseur.

De Univé Autoverzekering.  
Omdat uw auto belangrijk voor u is.

 

 ‘Mijn autoverzekering gaat over meer dan 
geld alleen. Ik word op alle mogelijke 
manieren geholpen. Ik ben zuinig op mijn 
auto. Univé geeft mij een gerust gevoel.’

Univé Autoverzekering
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ALL RISK OPTIMAAL

 ‘Na dat ongeluk bleef de financiële klap ons gelukkig bespaard.’
‘Het is al bijna drie jaar geleden, maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Een dagje 

strand met mijn dochter en haar vriendinnetje liep uit op een drama. Op een kruispunt 

 werden we geraakt door iemand die door rood reed. Het ergste is dat het vriendinnetje 

sindsdien ernstige nekklachten heeft. Wat voelde ik me schuldig. Dat Univé meteen een 

bedrag uitbetaalde voor haar behandeling was erg prettig. Univé procedeert nu met de 

tegenpartij. Daar hebben we gelukkig geen zorgen meer over.’ 

De Inzittendenverzekering. Op alles voorbereid.

Met deze aanvullende dekking zijn u en uw passagiers 

goed verzekerd. Alle werkelijk geleden schade is gedekt 

tot een bedrag van maar liefst € 1 miljoen. Ook als de 

tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé 

direct de kosten. U hoeft geen jarenlange procedures te 

doorstaan. Univé regelt alles voor u.
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Alles naar wens 
Ruim een half miljoen mensen kozen al voor de autoverzekering van Univé. De één rijdt 

in een nieuwe luxe wagen, de ander is blij met een wat oudere auto. Hoe verschillend 

ook, Univé heeft voor iedereen een passende autoverzekering. Een goede keuze begint 

bij het bepalen van de dekking.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Deze wettelijk verplichte verzekering dekt alleen 

schade - aan personen én aan goederen - die u 

veroorzaakt aan anderen. De schade aan uzelf en uw 

eigen auto niet. Met WA betaalt u de laagste premie.

Beperkt Casco
Bij de keuze voor Beperkt Casco krijgt u - naast de 

schade die u anderen toe zou brengen - ook sommige 

schade aan uw eigen auto vergoed.  

Zoals ruitschade en schade bij diefstal. 

All Risk (Volledig Casco)
All Risk biedt u de meest volledige dekking die er 

bestaat, vrijwel alles is gedekt. Univé heeft drie 

verschillende varianten binnen de All Risk verzekering: 

Budget, Plus en Optimaal. Bij Univé kunt u uw 

verzekering helemaal laten aansluiten op uw wensen, 

uw auto en uw portemonnee.

 ‘Wij zochten naar 
een verzekering 
die wél meer 
biedt, maar niet 
teveel kost!

‘Het is fijn 
om een auto 
te hebben, 
maar niet het 
belangrijkste 
in mijn leven. 
Ik kies dus 
bewust voor  
een lage 
premie.’

Univé Autoverzekering
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 ‘Ik kies  
een auto
verzekering 
zoals ik ook  
onze auto  
heb gekozen:  
je moet er  
blind op  
kunnen 
vertrouwen. 
Altijd.’ 

e-Support. Een veilig gevoel.
Met deze aanvullende dekking wordt bij een ongeval 

de alarmcentrale automatisch gewaarschuwd! Dit 

spaart tijd en levens. Kijk op unive.nl/e-support.



ALL RISK 
BUDGET

De meest 
goedkope
all risk 

Welke All Risk past bij u? 
Bij Univé kunt u kiezen uit 3 verschillende varianten binnen de All Risk verzekering: 

Budget, Plus of Optimaal. Welke dekking past het beste bij u?

All Risk Budget: als een lage premie het belangrijkst is.

Budget is de ideale keuze voor bijvoorbeeld een oudere auto of 

voor een tweede auto in uw gezin. Alle schaderisico’s aan uw 

auto zijn gedekt. Het eigen risico bedraagt standaard € 250. 

Vervangend vervoer is tegen gereduceerd tarief mogelijk. Bij 

schade worden niet originele, maar wel kwalitatief gelijkwaardige 

onderdelen gebruikt. De beschadigde delen worden gespoten.  

Zo komt u uit op de voordeligste premie, een prettig gevoel!

All Risk Plus: Betaal niet meer dan nodig.

Als u kiest voor een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding, dan is 

Plus de ideale keuze. U kiest zelf de dekkingen die u belangrijk 

vindt. Wat u minder belangrijk vindt, laat u gewoon weg. De premie 

blijft daardoor lager. U heeft 1 jaar Nieuwwaardegarantie. Bij 

schade regelt Univé een uitstekende schadehersteller voor u en 

een gratis vervangende auto. De rekening gaat rechtstreeks naar 

Univé. Wel zo makkelijk.

All Risk Optimaal: De meest compete verzekering.

Heeft u een nieuwe of jonge auto? Dan is Optimaal zeer geschikt.  

U kunt werkelijk alles overlaten aan Univé. U kunt rekenen op gratis 

haal- en brengservice, gratis vervangende auto en de zekerheid 

van maar liefst 3 jaar Nieuwwaarde- of Occasionwaardegarantie. 

Plus u heeft de vrije keuze voor een schadehersteller. Daarnaast 

kiest u ook hier zelf voor de dekkingen die u belangrijk vindt, zoals 

pechhulp of een inzittendenverzekering. Kortom, Univé zorgt dat u 

zorgeloos rijdt.

ALL RISK 
OPTIMAAL

De meest 
complete
all risk

ALL RISK  
PLUS

De meest 
gekozen
all risk

ALL RISK PLUS

 ‘Bij schade of total loss moet ik  
gewoon snel een andere auto  
hebben. Daarom: Plus-pakket.’
 ‘Ik moet er niet aan denken in mijn drukke leven 

de auto een dag te moeten missen! Hoe krijg ik 

dan alles voor elkaar? De kinderen naar school. 

Door naar mijn werk en ’s avonds nog tennissen. 

De gratis vervangende auto bij schade gaf voor 

mij de doorslag te kiezen voor All Risk Plus.’

Hulp bij pech onderweg met Univé Pechhulp Binnenland  

en/of Buitenland

Met Univé Pechhulp wordt uw auto bij pech gratis weggesleept 

naar de dichtstbijzijnde garage. Kan uw auto niet binnen 24 uur 

(in Nederland) of 48 uur (in het buitenland) gerepareerd worden? 

Dan regelt Univé een vervangende auto.

Univé ZorgeloosRijden AutoverzekeringUnivé Autoverzekering
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Univé SchadeService

Heeft u schade aan uw auto en is deze gedekt? Door het hele land staan ruim 

300 Univé schadeherstelbedrijven klaar om u weer op weg te helpen. U bent 

verzekerd van snelle en vakkundige reparatie met 4 jaar garantie.

ALL RISK BUDGET

 ‘Mijn auto heel voordelig en toch  
All Risk verzekerd.’
 ‘Ik heb pas mijn rijbewijs gehaald en van mijn  spaargeld 

deze auto gekocht. Hij is wat ouder en heeft al wat 

 kilometers op de teller, maar ik ben er enorm blij mee.  

Met Budget ben ik goed verzekerd bij grote schades en kan 

ik rekenen op snelle schade-afhandeling. Gelukkig kon ik  

bij Univé mijn auto wél All Risk laten verzekeren.’

Univé Autoverzekering
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Univé denkt graag met u mee
De Autoverzekering heeft allerlei extra’s die u van Univé mag verwachten.  

We zijn nu eenmaal een vereniging waarbij we graag voor elkaar zorgen.

Makkelijk afsluiten

Een Autoverzekering sluit u snel en makkelijk af via internet. Op www.unive.nl/

autoverzekering berekent u snel uw premie. Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij de 

Univé-adviseur bij u in de buurt. Kom gerust eens binnen bij één van de 150 Univé-

winkels. Als u liever telefonisch uw zaken regelt kan dat ook. Bel dan 0592 – 349 350 

voor persoonlijk advies.

Handige opzegservice

Sluit u een Auto verzeke ring af, dan helpen wij u met het opzeggen van uw huidige verzekering. 

Zo weet u zeker dat de overstap zonder rompslomp verloopt. U hebt tegenwoordig vaak een 

opzegtermijn van slechts één maand. Kijk ook op www.unive.nl/opzegservice.

Voorwaarden Univé Autoverzekering

De voorwaarden vindt u op www.unive/nl/autoverzekering/documenten. 

Tot wel 10% Pakketkorting bij 

meerdere schadeverzekeringen

Univé staat bekend om haar goede 

prijs-kwaliteitverhouding. Maar het 

kan nog voordeliger. Wanneer u 

meerdere soorten schadeverzeke-

ringen afsluit bij Univé, krijgt u tot 

wel 10% korting op uw totale premie. 

Daarnaast profiteert u natuurlijk van 

het gemak van al uw verzekeringen 

onder één dak. Lees er meer over op 

www.unive.nl/pakketkorting.

Wist u dat

...  U bij Univé dezelfde no-claim korting 

krijgt voor al uw auto’s en motoren voor 

privégebruik.

...  U uw schadevrije jaren van uw Univé 

Bromfietsverzekering mee kunt nemen 

naar uw autoverzekering. Dit scheelt 

direct in uw premie.

...  Klanten die gebruik maakten van Univé 

SchadeService, meer tevreden zijn dan 

klanten die een eigen schadehersteller 

kozen (bron: MarketResponse CTO).



10

Gemakkelijk vergelijken
Univé heeft drie verschillende varianten binnen de All Risk verzekering. Om u te helpen 

de verzekering te kiezen die bij u past, hebben we de verschillen tussen Budget, Plus  

en Optimaal voor u op een rijtje gezet. 

Nieuwwaardegarantie. Hoe zit dat?

Stel, u kocht een nieuwe auto voor € 27.000. Na een jaar rijdt u deze nu total loss.  

Dezelfde auto staat dan in de showroom voor € 27.495. U krijgt € 27.495 vergoed. 

Occasionwaardegarantie. Hoe zit dat?

Stel, u kocht twee jaar geleden een auto van 3 jaar oud en u rijdt deze total loss. Dankzij de 

Occasionwaardegarantie kunt u snel een gelijkwaardige auto kopen van 3 jaar oud. U kunt dus 

weer een jonge auto kopen.

Vervangingswaarde. Hoe zit dat?

De vervangingswaarde is het bedrag waarvoor u bij total loss een gelijkwaardige auto  

kunt kopen. Stel u rijdt uw 6 jaar oude auto total loss. U kunt dan een gelijkwaardige auto 

kopen van 6 jaar oud.

Uw Univé adviseur helpt u graag of ga naar  
www.unive.nl/autoverzekering voor de laagste premie.

Aantrekkelijke aanvullende dekkingen

De aanvullende dekkingen van Univé zijn tegen een kleine meerprijs af te sluiten, óók bij WA 

en Beperkt Casco. Met Univé Pechhulp bent u weer snel mobiel. Niet alleen in Nederland maar 

nu ook in het buitenland. Als u vaak mensen meeneemt in de auto adviseert Univé de Schade 

Verzekering Inzittenden, een zéér voordelige en uitgebreide verzekering voor u en uw passagiers. 

En als u nog geen Rechtsbijstandverzekering heeft, dan bent u met Rechtshulp Verkeer verzekerd 

van deskundige juridische bijstand voor uw eigen auto. Met e-Support wordt bij een ongeluk de 

alarmcentrale automatisch gewaarschuwd. Een veilig gevoel!
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all risk BUDGETkENMErkEN all risk OPTiMaalall risk PlUs EN 
 BEPErkT CasCO

Korting en no-claim

Eigen risico

Uw nieuwe auto gestolen of
total loss

Uw occasion gestolen of
total loss

Accessoires

Schadeherstel

Ruitschade

Aanvullende dekkingen

 Bij 0 schadevrije jaren al 50%  
korting. Loopt snel op tot 80%

 Standaard € 250
 Keuze voor hoger eigen risico: 

€ 500, dan daalt uw premie

 U krijgt de vervangingswaarde 
uitgekeerd

 U krijgt de vervangingswaarde 
van uw occasion uitgekeerd

 Deze zijn tot € 1.000 
meeverzekerd

 Bij Univé SchadeService bedrijf:
- 4 jaar garantie op reparatie
- Gebruik van nieuwe, niet 

originele, maar wel kwalitatief 
gelijk waardige onderdelen

- De beschadigde delen worden 
gespoten

- Prettig: u krijgt geen rekening 
te zien!

 Vervangende auto tegen 
voordelig tarief

 Kiest u een andere schade-
hersteller? Dan betaalt u de 
reparatie zelf.

 Voor reparatie en vervangen 
kunt u terecht bij geselecteerde 
reparateurs (kijk op www.unive.
nl/schade/auto/ruitschade  voor 
de volledige lijst)

 Voor reparatie hoeft u niets bij te 
betalen (geen eigen risico)

 Bij vervanging heeft u een eigen 
risico van € 100

 Natuurlijk kunt u tegen eigen 
betaling naar een reparateur van 
uw keuze

 U kunt de volgende aanvullende 
dekkingen naar wens toevoegen:
- Rechtshulp Verkeer
- Schade Verzekering  

Inzittenden
- Pechhulp Binnenland
- Pechhulp Buitenland
- e-Support

 Bij 0 schadevrije jaren al 50%  
korting. Loopt snel op tot 80%

 Standaard € 100
 Keuze voor hoger eigen risico: 

€ 250 of € 500, dan daalt uw 
premie.

 Afkoop eigen risico mogelijk

 1 jaar Nieuwwaardegarantie
 Daarna 2 jaar gunstige 

afschrijving
 Na 3 jaar krijgt u de vervangings-

waarde uitgekeerd

 U krijgt de vervangingswaarde 
van uw occasion uitgekeerd

 Deze zijn tot € 1.000 
meeverzekerd

 Bij Univé SchadeService bedrijf:
- 4 jaar garantie  op reparatie
- Gratis vervangende auto
- Prettig: u krijgt geen rekening 

te zien!
 Kiest u een andere schade-

hersteller? Dan betaalt u een 
extra eigen risico van € 500.

 Voor reparatie  en vervangen 
kunt u terecht bij geselecteerde 
reparateurs (kijk op www.unive.
nl/schade/auto/ruitschade voor 
de volledige lijst]

 Voor reparatie hoeft u niets bij te 
betalen (geen eigen risico)

 Bij vervanging heeft u een eigen 
risico van € 100

 Natuurlijk kunt u tegen eigen 
betaling naar een reparateur van 
uw keuze

 U kunt de volgende aanvullende 
dekkingen naar wens toevoegen:
- Rechtshulp Verkeer
- Schade Verzekering 

Inzittenden
- Pechhulp Binnenland
- Pechhulp Buitenland
- e-Support

 Bij 0 schadevrije jaren al 50%  
korting. Loopt snel op tot 80%

 Standaard € 0
 Keuze voor hoger eigen risico: 

€ 100, € 250 of € 500, dan daalt 
uw premie

 3 jaar Nieuwwaardegarantie
 Daarna 2 jaar gunstige 

afschrijving
 Na 5 jaar krijgt u de vervangings-

waarde uitgekeerd

 3 jaar Occasionwaardegarantie
 Daarna 2 jaar gunstige 

afschrijving
 Na 5 jaar krijgt u de vervangings-

waarde van uw occasion 
uitgekeerd

 Deze zijn onbeperkt 
meeverzekerd

 Vrije keuze schadehersteller
- Kosten voor vervangende 

auto en haal- en brengservice 
worden vergoed

 Bij keuze voor Univé 
SchadeService bedrijf:
- Gratis vervangende auto
- Gratis haal- en brengservice
- € 50 korting op eigen risico, 

als u voor een eigen risico 
heeft gekozen

- 4 jaar garantie  op reparatie
- Prettig: u krijgt geen rekening 

te zien!

 Vrije keuze ruitreparateur
- Bij reparatie en vervanging  

hoeft u niets bij te betalen 
(geen eigen risico)

 U kunt de volgende aanvullende 
dekkingen naar wens toevoegen:
- Rechtshulp Verkeer
- Schade Verzekering 

Inzittenden
- Pechhulp Binnenland
- Pechhulp Buitenland
- e-Support
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Univé Autoverzekering

Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AA Assen

www.unive.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Univé Verzekeringen is partner van Veilig Verkeer Nederland
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‘Ik ben Optimaal
verzekerd voor de 
meest complete 
verzekering. 
Wel zo ontspannen.’

‘Ik ben Plus
verzekerd omdat 
ik niet meer wil 
betalen dan  
nodig is.’

‘Ik ben Budget
 verzekerd omdat 
 ik de allerlaagste 
 prijs wil.’
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Daar plukt ú de vruchten van!
We leven in een tijd, waarin u steeds 
meer zelf moet regelen. Ook uw geld-
zaken. 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 150 
vestigingen is er altijd een adviseur 
van Univé bij u in de buurt.

Univé




