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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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Onbezorgd op vakantie met de
Camperverzekering
van Univé

Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AA Assen
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De Camperverzekering van Univé:
voordelig en compleet

Onbezorgd rondrijden met uw camper in binnen- of buitenland kan met de
Camperverzekering van Univé. U kunt de vrijheid opzoeken wanneer u wilt,
tijdens de vakantie of even een weekend tussendoor… een heerlijk gevoel. Bij
Univé bent u goed verzekerd, precies zoals u dat zelf wilt. En dat voor een
zeer voordelige premie.
Tijdens uw vakantie wilt u zich geen zorgen maken over uw verzekering. Daarom
heeft Univé een camperverzekering die u zelf kunt samenstellen. U kunt kiezen voor
alleen WA of deze uitbreiden tot Beperkt Casco of All Risk (Volledig Casco).
Daarnaast kunt u naar eigen behoefte een aantal aanvullende risico’s meeverzekeren.
En heeft u schade, dan kunt u rekenen op een goede en snelle schade-afhandeling.

2

3

Univé Camperverzekering

Kies uw eigen verzekering

De extra’s van de Univé Camperverzekering

Bij Univé bepaalt u zelf hoe volledig uw

All Risk (Volledig Casco)

Nieuwwaarderegeling

wordt de vergoeding berekend op basis

camperverzekering eruit moet zien. U

Met All Risk bent u verzekerd tegen bijna

Heeft u uw camper nieuw gekocht, dan

van een gunstig afschrijvingspercentage.

heeft de keuze uit 3 dekkingen:

álle schade.

kunt u bij All Risk kiezen voor een uitste-

Pas na 5 jaar keert Univé de vervangings-

kende Nieuwwaarderegeling. Bij total

waarde uit.

WA

Wel of geen eigen risico?

loss of diefstal in de eerste 5 jaar wordt

Deze dekking is wettelijk verplicht. Zo

Bij cascoschaden geldt een eigen risico

voor campers met een cataloguswaarde

Vervangend vervoer of verblijf

wordt de schade vergoed die u aan ande-

van € 100. U kunt het eigen risico ook

tot € 75.000 de volledige nieuwwaarde

Als de camper door schade onbewoon-

ren veroorzaakt.

afkopen.

uitgekeerd. En na 5 jaar wordt de vergoe-

baar is geworden of gestolen wordt, dan

ding berekend op basis van een gunstig

vergoedt Univé bij Beperkt Casco of All

Beperkt Casco

afschrijvingspercentage. Pas na 7 jaar

Risk in het buitenland de huur van een

Wilt u ook verzekerd zijn tegen schaden

keert Univé de vervangingswaarde uit.

vervangende camper of van een vervan-

als brand, diefstal en ruitbreuk, kies dan

gend verblijf.

voor Beperkt Casco.

Aanschafwaarderegeling

WA
Schade aan anderen, dekking tot:
- € 5.600.000,– voor letselschaden, en
- € 2.500.000,– voor materiële schaden
Brand
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Beperkt
Casco
■

All Risk

Heeft u uw camper tweedehands

Gratis hulpverlening

gekocht, dan kunt u bij All Risk kiezen

De gratis Univé Alarmcentrale biedt u

voor een uitstekende Aanschaf

vele extra’s:

waarderegeling: Bij total loss of diefstal

■ hulp in binnen- en buitenland na een

■

■

■

■

Diefstal, inbraak en joyriding

■

■

Ruitbreuk

■

■

Botsing met loslopende dieren

■

■

Storm, hagel, overstromingen en lawine

■

■

Schade in het buitenland door aardbeving

■

■

Schade tijdens vervoer van de camper

■

■

kwaliteitverhouding. Maar het kan nog

Schade door luchtvaartuigen

■

■

voordeliger. Wanneer u meerdere soorten

Botsen en omslaan

■

schadeverzekeringen afsluit bij Univé,

Aanrijding

■

krijgt u tot wel 10% korting op uw totale

Te water raken

■

premie. Daarnaast profiteert u natuurlijk

Vandalisme

■

van het gemak van al uw verzekeringen

Slippen

■

onder één dak. Lees er meer over op

Alle andere van buiten komende oorzaken

■

www.unive.nl/pakketkorting.

in de eerste 3 jaar wordt voor campers
met een cataloguswaarde tot € 75.000 de
aanschafwaarde uitgekeerd. En na 3 jaar

ongeval
■ 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar
Tot wel 10% Pakketkorting bij meerdere
schadeverzekeringen
Univé staat bekend om haar goede prijs-
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Premie
Premiebepalende factoren

zonder schade rijdt, des te hoger de

Univé heeft een uitgebreide dekking voor

korting op de premie. Als u nog geen

een zeer voordelige premie. Uw premie is

schadevrije jaren heeft, dan start u direct

afhankelijk van de gekozen dekking, de

al met 50% korting. Die korting kan oplo-

gekozen vergoedingsregeling, het aantal

pen tot maar liefst 80%. En rijdt u al wat

schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd,

langer schadevrij, dan hoeft u bij Univé

de oorspronkelijke cataloguswaarde van

niet bang te zijn, dat u uw opgebouwde

uw camper en het aantal kilometers dat

korting bij een eerste ongelukje volledig

u per jaar rijdt.

kwijtraakt. Met schade die valt onder
Beperkt Casco, zoals onder andere

Inboedel en voortent

brand, diefstal en ruitbreuk, heeft u nooit

Uw inboedel en voortent kunt u eenvoudig

terugval in korting.

Aanvullende dekkingen

Standaard is € 1.000 aan inboedel en

De korting van uw autoverzekering kunt

Rechtshulp Verkeer

bijvoorbeeld: kosten van aanpassingen

€ 1.000 aan accessoires (waaronder een

u meenemen

Met uw camper kunt u betrokken raken

van de woning bij invaliditeit, inkomens-

voortent) meeverzekerd. U kunt ook een-

Bij Univé geldt dat u de korting die u al

bij juridische kwesties, bijvoorbeeld door

derving als u uw huidige beroep niet

voudig een hoger bedrag meeverzekeren.

heeft opgebouwd met uw autoverzeke-

een ongeval of problemen met de garage.

meer kunt uitoefenen, medische kosten

ring kunt overnemen voor uw camper. U

Met Rechtshulp Verkeer van Univé bent u

welke niet (volledig) door uw zorgverze-

Korting bij schadevrij rijden

krijgt dan direct dezelfde korting tot

met uw camper verzekerd van deskundi-

keraar worden vergoed, (extra) huishou-

Als u schadevrij rijdt, stelt Univé daar een

maximaal 80%.

ge juridische bijstand. U kunt ook kiezen

delijke hulp of kinderopvang en schade

voor een uitgebreider pakket, waarmee

aan bagage.

alle leden van uw gezin in het verkeer

De verzekering kan u niet alleen veel

verzekerd zijn.

financieel leed besparen maar ook veel

meeverzekeren met uw camper.

lagere premie tegenover. Hoe langer u

rompslomp. Ook als de tegenpartij de
Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

schade heeft veroorzaakt, betaalt Univé

De SVI van Univé is een zeer uitgebreide

direct de kosten. U hoeft geen jarenlange

verzekering voor u en uw passagiers met

procedures te voeren, want wij regelen

een aantrekkelijk lage premie. Deze ver-

alles voor u.

zekering dekt namelijk de werkelijk geleden schade, zowel letsel als materieel tot
1 miljoen euro! Hierbij kunt u denken aan
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Uw camperverzekering
eenvoudig geregeld

Makkelijk afsluiten
Een camperverzekering sluit u snel en makkelijk af via internet.
Op www.unive.nl/camperverzekering 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 Camperverzekering 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.

Marcel en Astrid Niefing
‘Wij reden over de Duitse autobaan naar onze vakantie
bestemming. Opeens was er een file en hadden we
een aanrijding. Gelukkig werden we snel door de Univé
Alarmcentrale op weg geholpen en werd de schade aan
onze camper volledig vergoed.’
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Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

9

Univé Camperverzekering

De voordelen op een rij

■ Uitgebreide dekking tegen een voordelige premie
■ Uitstekende Nieuwwaarde- en Aanschafwaarderegeling
■ Snelle en gemakkelijke schadeafhandeling
■ De opgebouwde korting van uw autoverzekering kunt u overnemen
■ Beperkt Casco schaden hebben geen invloed op de opbouw van bonuskorting
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