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Hoe werkt
het Ledencollectief?

Daar plukt ú de
vruchten van

Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk en behartigt de
belangen van al haar leden. Daarom biedt Univé haar leden
vanuit het Ledencollectief korting op de zorgverzekering. Dit werkt
eenvoudig: hoe meer schadeverzekeringen u bij Univé heeft, hoe
hoger de korting op uw basisverzekering zorg.
Aan het Ledencollectief zijn spelregels verbonden. In deze folder vindt u deze spelregels
zodat u weet wanneer u voor de korting (oplopend tot 10% van de basisverzekering zorg) in
aanmerking kunt komen.

1. Hoe kunt u deelnemen?
Voor deelname aan het Ledencollectief, geldt
het volgende. De korting geldt alleen:
• op de premie van de Univé Zorg Vrij of
de Univé Zorg Geregeld polis (= basis
verzekering zorg) en niet op de aanvullende
verzekeringen en de Univé Zorg Select polis;
• als u lid bent van de Coöperatie Univé U.A
(dat wordt u automatisch als u een schadeverzekering afsluit bij N.V. Schade);
• als u één of meer Univé schadeverzekeringen afsluit en
• als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland
woont.
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2. Welke korting kunt u o
 ntvangen?
a. Instapkorting
Als u één of meer van de hieronder
genoemde schadeverzekeringen heeft of
afsluit, ontvangt u een instapkorting van
1,5% op uw basisverzekering zorg.
b. Korting per polis bovenop instapkorting
De totale korting kan nooit meer bedragen
dan het wettelijk maximum van 10%.
Schadeverzekering

Korting

Auto

5%

Wonen (Woonhuis en inboedel)

5%

Overig vervoer (Motor, scooter, bromfiets (met kenteken), klassieker, bestel
auto, aanhanger, tractor en vrachtauto)

1%

Rechtszekerheid (Rechtsbijstand en
aansprakelijkheid)

1%

Vrije tijd (Caravan, kampeerauto en
boot)

1%

Reizen (Doorlopende reis)

1%

Ongemak (Gezins- en persoonlijke ongevallen en arbeidsongeschiktheid)

1%
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Een aantal verzekeringen voor ondernemers
kan ook meetellen in het Ledencollectief. Alle
verzekeringen dienen echter wel op hetzelfde
adres afgesloten te zijn. Kom voor meer
informatie langs bij de Univé-winkel bij u in
de buurt of kijk op unive.nl/ledencollectief.
c. Vaststellen van de korting
De korting wordt vastgesteld op basis van
het adres op de polis. Alleen polissen met
een exact gelijk adres tellen mee voor de
korting.

3. Welke verzekeringen tellen niet mee
voor de korting?
De volgende verzekeringen zijn uitgesloten voor
de kortingsbepaling van het Ledencollectief:
a.	alle niet in 2.b genoemde verzekeringen;
b.	alle in 2.b genoemde verzekeringen waar
Univé wel intermediair, maar geen risico
drager is;
c.	alle verzekeringen (ook zorgverzekeringen)
van het label ZEKUR.

4. Wanneer wijzigt de korting?
Univé stelt periodiek vast op welk kortings
percentage u recht heeft:
• U sluit een nieuwe schadeverzekering af
Sluit u een schadeverzekering bij Univé af,
dan verhoogt Univé het kortingspercentage
op uw basisverzekering zorg.
• U beëindigt een schadeverzekering
Beëindigt u een schadeverzekering bij Univé,
dan verlaagt Univé het kortingspercentage
op uw basisverzekering zorg.
De details leest u op unive.nl/ledencollectief.
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5. Ingang, duur en einde van
deelname aan het Ledencollectief
De deelname aan het Ledencollectief start
automatisch vanaf het moment dat u naast uw
basisverzekering zorg ook één van de bij 2.b
genoemde schadeverzekeringen op hetzelfde
adres afsluit.

6. Kunt u aan meer dan één collectief
deelnemen?
Nee. U kunt aan één collectieve overeenkomst
tegelijkertijd deelnemen. Dus als u al via uw
werkgever of ledenvereniging collectieve
korting op uw zorgverzekering bij Univé
ontvangt, kunt u geen gebruik maken van het
Ledencollectief en vice versa.

7. Overig
• De korting via het Ledencollectief geldt
niet in combinatie met andere kortingen of
(tijdelijke) acties.
• Univé is te allen tijde gerechtigd om het
Ledencollectief zonder opgaaf van redenen
te beëindigen.

Vragen?
Kijk voor meer informatie en de spelregels
van het Ledencollectief op unive.nl/
ledencollectief of bel 0592 348 999. De
medewerkers van de Univé-winkel bij u in
de buurt staan ook graag voor u klaar.
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Alles onder
één dak

Alles onder één dak, dat is makkelijk. Niet alleen omdat er geen
dubbele dekkingen tussen de verzekeringen zitten, ook omdat
u één aanspreekpunt heeft. Die kunt u benaderen op de manier
zoals u wilt; online, via de Univé app, telefonisch of in de Univéwinkel in de buurt. En natuurlijk krijgt u als u al uw verzekeringen
bij ons onderbrengt korting op de premie van uw zorgverzekering;
wie wil dat nu niet?

Contact
Univé

Klantenservice

Alarmcentrale

Postbus 15

0592 349 350

Direct hulp • 24/7 bereikbaar

9400 AA Assen

unive.nl/klantenservice

+31 592 348 112

unive.nl
Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer informatie vindt u op
unive.nl/ledencollectief

