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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 150
vestigingen is er altijd een adviseur
van Univé bij u in de buurt.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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De bromfietsverzekering van Univé:
voordelig en compleet

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U wordt aangereden of u botst tegen een
geparkeerde auto. Met de uitgebreide bromfietsverzekering zorgt Univé voor een
goede en snelle schadeafhandeling.
U wilt uw bromfiets goed verzekeren. Bij Univé kunt u rekenen op een uitgebreide
dekking naar keuze voor een lage premie. U krijgt meteen 50% no-claimkorting én
u kunt bij schadevrij rijden tot wel 75% no-claimkorting opbouwen.
Stapt u van uw bromfietsverzekering over naar de Univé Auto- of Motorverzekering,
dan kunt u de schadevrije jaren meenemen.
Bovendien kunt u voor slechts € 5 per jaar een Ongevallen Opzittendenverzekering
afsluiten voor u en uw passagier. Zo bent u beiden goed verzekerd bij een ongeval.
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Extra’s van Univé

Kies uw verzekering
Bij Univé bepaalt u zelf hoe uitgebreid uw

All Risk (Volledig Casco)

Nieuwwaarderegeling

van een gunstig afschrijvingspercentage.

bromfietsverzekering moet zijn. Wilt u

Wilt u zo compleet mogelijk verzekerd

Heeft u uw bromfiets nieuw gekocht en

Pas na 3 jaar keert Univé de vervangings-

alleen verzekerd zijn tegen de schade die

zijn voor schade aan uw eigen bromfiets?

All Risk verzekerd, dan krijgt u 1 jaar

waarde uit.

u aan een ander toebrengt? Of wilt u ook

Kies dan voor de All Risk-verzekering. U

Nieuwwaardegarantie. Bij total loss of

schade aan uw eigen bromfiets meever-

kunt deze zowel met als zonder diefstal-

diefstal in het eerste jaar wordt voor

No-claimkorting

zekeren?

dekking afsluiten.

bromfietsen met een cataloguswaarde

Als u nog geen schadevrije jaren

Dit zijn de mogelijkheden:

tot € 4.000 de volledige nieuwwaarde uit-

heeft, ontvangt u toch meteen al 50%

Oldtimer

gekeerd. En na dat jaar wordt de vergoe-

no-claimkorting. En als u schadevrij rijdt,

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Voor uw oldtimer bromfiets is er een

ding berekend op basis van een gunstig

bouwt u dit op tot 75% no-claimkorting.

De WA-verzekering is wettelijk verplicht

speciale Oldtimerverzekering.

afschrijvingspercentage. Pas na 3 jaar

en betaalt de schade die u met uw bromfiets toebrengt aan anderen.

keert Univé de vervangingswaarde uit.
Let op:

Stapt u van uw bromfietsverzeke-

Bij Beperkt Casco en All Risk met

Aanschafwaarderegeling

ring over naar de Univé Auto- of

Beperkt Casco (WA+)

diefstaldekking is een ART catego-

Heeft u uw bromfiets tweedehands

Motorverzekering, dan kunt u de

Wilt u ook verzekerd zijn tegen schade

rie 3 goedgekeurd veiligheidsslot

gekocht en All Risk verzekerd, dan krijgt

schadevrije jaren meenemen.

door brand en diefstal, dan is deze verze-

verplicht, naast uw standaardslot.

u 1 jaar Aanschafwaardegarantie. Bij

kering een goede keuze.
		

total loss of diefstal in het eerste jaar
WA

Beperkt Casco

All Risk

Schade aan anderen, dekking tot:
€ 5.600.000 voor letselschaden
■
■
■
€ 2.500.000 voor materiële schaden
■
■
■
Schade aan uw bromfiets door:
Diefstal, inbraak en joyriding		
■
Naar keuze
Brand		
■
■
Botsing met loslopende dieren		
■
■
Helm en kleding		
■
■
Storm, hagel, overstromingen		
■
■
Schade in het buitenland door aardbeving		■
■
Schade tijdens vervoer van de bromfiets		
■
■
Botsen en omslaan			■
Aanrijding			■
Te water raken			■
Vandalisme			■
Slippen			■
Alle andere schadeoorzaken die van buiten komen			
■
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Tip:

wordt voor bromfietsen met een catalo-

Accessoires

guswaarde tot € 4.000 de volledige aan-

Bij Beperkt Casco en All Risk verzekerin-

schafwaarde uitgekeerd. En na dat jaar

gen is schade aan en diefstal van acces-

wordt de vergoeding berekend op basis

soires tot € 150 gratis meeverzekerd. U
kunt uiteraard ook een
hoger bedrag meeverzekeren.
Helm en kleding
Ook helm en kleding zijn
bij Beperkt Casco en All
Risk met diefstaldekking
in totaal tot € 400 gratis
meeverzekerd tegen
schade en diefstal.
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Aanvullende verzekeringen
Ongevallen Opzittendenverzekering

Rechtshulp Verkeer

U kunt bij Univé voor slechts € 5 per jaar

Als bromfietsbezitter kunt u betrokken

een ongevallenverzekering afsluiten.

raken bij juridische kwesties, bijvoorbeeld
door een ongeval of problemen met de

Univé Pechhulp

bromfietsdealer (over garantie o.i.d.). Met

Met Pechhulp bent u met uw bromfiets

Rechtshulp Verkeer bent u verzekerd van

verzekerd van hulp als u onderweg in

onafhankelijke juridische bijstand voor uw

Nederland niet verder kunt. Bijvoorbeeld

eigen bromfiets. U kunt ook kiezen voor

als u pech krijgt of een ongeluk heeft

een uitgebreider pakket, waarmee alle

gehad. Wij vervoeren u en uw bromfiets

leden van uw gezin in het verkeer

naar bijvoorbeeld uw woonadres of een

verzekerd zijn.

reparateur. Wij repareren de bromfiets
niet.

Tot wel 10% Pakketkorting bij
meerdere schadeverzekeringen
Univé staat bekend om haar goede
prijs-kwaliteitverhouding. Maar het
kan nog voordeliger. Wanneer u
meerdere soorten schadeverzekeringen afsluit bij Univé, krijgt u tot
wel 10% korting op uw totale premie.
Daarnaast profiteert u natuurlijk van
het gemak van al uw verzekeringen

Susan Beekman
“Een scooter is voor mij hét alternatief voor de auto. Geen problemen
met parkeren of met files, heerlijk. Ik ga dagelijks op de scooter naar
mijn werk. Laatst zag ik op een kruispunt een fietser die van rechts

onder één dak. Lees er meer over op

kwam over het hoofd. Gelukkig was er alleen materiële schade. Op

www.unive.nl/pakketkorting.

mijn werk heb ik de schade direct online bij Univé gemeld. En wat
bleek? Niet alleen de schade aan de fiets en mijn scooter werd
vergoed, maar zelfs mijn kapotte broek!“
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Premie en eigen risico

Nieuwsgierig naar uw premie?

Eigen risico

U kunt bij ons altijd rekenen op een voor-

Internet

Het eigen risico bedraagt € 100 bij

delige premie. De premie die u betaalt

U kunt eenvoudig en snel uw

schades aan uw eigen bromfiets.

voor een Univé Bromfietsverzekering is

premie online berekenen, ga naar onze

afhankelijk van een aantal factoren zoals

internetsite www.unive.nl/bromfietsver-

Is de bestuurder bij een schade jonger

Let op:

bijvoorbeeld het soort bromfiets, de leef-

zekering. Bereken in een paar stappen de

dan de regelmatige bestuurder op de

Is uw bromfiets opgevoerd? Dan geldt

tijd van de bestuurder en uw schadevrije

premie van uw bromfietsverzekering. Ook

polis? En geldt voor deze jongere

deze verzekering niet. De schade aan

jaren. Bekijk snel wat uw voordelige pre-

kunt u online direct uw bromfiets verze-

bestuurder een hogere premie? Dan geldt

het eigen voertuig is niet gedekt. De

mie is en sluit uw bromfietsverzekering

keren, zodat u meteen dekking heeft. Wel

een extra eigen risico van € 500, ook bij

schade die Univé aan de ander moet

direct af.

zo eenvoudig!

een schade aan anderen.

uitkeren, kunnen wij op u verhalen.
Univé-winkel
Wilt u graag een advies op maat?
Loop even binnen bij de Univé-adviseur.
Er zijn maar liefst 150 Univé-winkels,
verspreid over heel Nederland. Dus ook
bij u in de buurt. Hier staat de Univéadviseur voor u klaar, om samen met u
uw ideale bromfietsverzekering te kiezen. Kom gerust eens binnen.
Telefonisch
Bent u iemand die liever even de
telefoon pakt voor een persoonlijk advies
of een offerte op maat? Onze adviseurs
beantwoorden graag al uw vragen. Bel
dan gerust met het Univé kantoor bij u in
de buurt: 0592 – 349 350.
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De voordelen op een rij

Lage premie, complete dekking
Direct 50% no-claim korting
Schadevrije jaren meenemen naar de auto- of motorverzekering
Voordelige Ongevallen Opzittendenverzekering
Mogelijkheid om Pechhulp mee te verzekeren
Accessoires tot € 150 gratis meeverzekerd
Bij All Risk 1 jaar Nieuwwaarde- of Aanschafwaardegarantie
Helm en kleding tot € 400 gratis meeverzekerd
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