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Samenwerken en elkaar helpen.
Dat is waar Univé voor staat
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.
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+ Averzekeringen
antrekkelijke tellen
mee en geen
maximum kortingsbedrag
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ook altijd
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www.unive.nl.
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Zeker Zakelijk Plus pakket
voor het MKB

Zorgeloos ondernemen met
het Zeker Zakelijk Plus pakket

Het midden- en kleinbedrijf levert het grootste deel van de bedrijvigheid in ons land
en is onze grootste werkgever. Het MKB is de motor van onze economie! Univé is een
verzekeraar van ondernemers, voor ondernemers. Vanaf onze oorsprong zijn we thuis
in het midden- en kleinbedrijf. Dus of u nu starter bent of een ervaren ondernemer, of
u nu 2 of 20 mensen in dienst heeft, bij Univé bent u verzekerd van gedegen persoonlijk
advies, dat past bij u en bij uw bedrijf.
Univé biedt een uitgebreid pakket aan verzekeringen voor het MKB: het Zeker Zakelijk
Plus pakket. Wij adviseren u graag en brengen samen met u uw bedrijfsrisico’s in kaart.
Zodat u vervolgens zelf kiest wat u wilt verzekeren. Welkom bij Univé!

Doe de ondernemerscan van Univé
Want niet elk risico hoeft te worden verzekerd
Iedere ondernemer is uniek en vraagt om een eigen verzekeringsoplossing. Binnen
het Zeker Zakelijk Plus pakket bepaalt u zelf welke risico’s u verzekert en welke niet.
De Univé Ondernemersscan is een online tool die inzicht geeft in de risico’s die u
loopt als ondernemer. En hoe bijvoorbeeld collega ondernemers hiermee omgaan.
Op basis hiervan kunt u zelf of samen met uw Univé adviseur bepalen welke risico’s u
wilt verzekeren.
http://www.unive.nl/ondernemersscan
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Het Zeker Zakelijk Plus pakket

U kunt uw verzekeringspakket zelf
regelen op www.unive.nl/zakelijk.
Uw pakket samenstellen met uw
Univé-adviseur kan natuurlijk ook.
We kijken daarbij goed naar uw
onderneming, uw sector en naar wat
bij u past: hoeveel risico wilt u of kunt
u nemen? In het Zeker Zakelijk Plus
pakket kunt u kiezen uit de volgende
verzekeringen en diensten:

Bedrijfsactiviteiten
• Aansprakelijkheid Bedrijf en Beroep
• CAR en montage
• Rechtsbijstand
• Milieuschade

Mobiliteit
• Personenauto

Dutch Card Printing is totaalleverancier voor plastic pasjes en toebehoren. Van cadeaukaarten tot

• Bedrijfsauto (Bestel- en Vrachtauto)

toegangspasjes en van ledenpassen tot passen met kraslaagjes, chips en barcodes. Dankzij hun eigen

• Werkmaterieel

drukkerij kan DCP snel inspelen op de behoeftes van klanten en hebben zij veel innovatieve techniek in

• Eigen vervoer

huis. “De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd om een bredere klantengroep aan te trekken en
hebben we energie gestoken in onze online dienstverlening”, vertelt Lars Kiewiet, (mede)eigenaar. “We

Bedrijfsmiddelen

groeien inmiddels al enige tijd jaarlijks met 25%!”

• Gebouwen
• Roerende zaken

“Verzekeren is een noodzaak. Gelukkig ben ik er niet veel mee bezig. Ik weet dat het goed geregeld is.

• Bedrijfsschade

Eenmaal per jaar komt onze Univé adviseur langs en bekijken we waar we staan met het bedrijf, wat er
veranderd is en wat mogelijk nieuwe of andere risico’s zijn. Ik wil me absoluut niet oververzekeren, dus

Personeel

op sommige onderdelen ben ik best bereid enig risico te nemen. Het is prettig hier in goed overleg zelf

• Ziekteverzuim

beslissingen over te kunnen nemen.”

• Werknemersschade
• Collectieve Ongevallen

Inkomen
• Arbeidsongeschiktheid (AOV)
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“Onze machines daarentegen zijn ons belangrijkste bezit, de drukkerij is onze kernactiviteit. Over de

Heeft u behoefte aan andere
verzekeringen?
Natuurlijk kunt u bij Univé ook terecht
voor verzekeringen die niet in het Zeker
Zakelijk Plus pakket zijn opgenomen. Neem
hiervoor contact op met een Univé-adviseur.

risico’s van schade door bijvoorbeeld brand of water aan onze machines wil ik me dan ook absoluut geen
zorgen hoeven te maken. Deze heb ik heel goed verzekerd.”
“Wellicht een tip voor andere ondernemers: om bij schade discussie te voorkomen, laat ik mijn machines
en materialen eenmaal in de vier jaar taxeren. Zodat ik zeker weet dat als er iets vervelends gebeurt, er
geen gedoe zal zijn over de waarde.”
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Aansprakelijkheid Bedrijf en Beroep
Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB)

Praktijkvoorbeeld: Als aannemer heeft u een

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

CAR en Montage (CAR)

Meer dan 85% van de bedrijven heeft een

steiger gehuurd. Een medewerker heeft de steiger

Met name adviesbureaus lopen het risico op een

Heeft u een onderneming in de bouw of techniek?

Aansprakelijkheidsverzekering. En dat is logisch,

niet goed verankerd en deze komt op de bestelbus

claim door een opdrachtgever. We zien een toename

Dan is het verstandig een Constructie Allrisk

want aansprakelijkheid is een risico dat te groot is

van een schildersbedrijf terecht. Met uw AVB-

van juridische procedures, complexe opdrachten en

verzekering (CAR) te overwegen. Waarschijnlijk

om zelf te dragen. Hoe zorgvuldig u en uw personeel

verzekering is schade aan de bus en de lading van

veel concurrentie. Dit maakt adviseurs kwetsbaar

heeft u wel een Aansprakelijkheidsverzekering voor

ook werken, er is altijd een kans dat uw product

de bus verzekerd. Raken er personen gewond,

voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening

Bedrijven (AVB). Deze verzekering vergoedt echter

of een medewerker schade aanricht.Uw bedrijf is

dan is ook deze schade verzekerd. Gelukkig

van hun beroep of zakelijke activiteit zijn verbonden.

alleen schade die u aan anderen toebrengt, niet aan

hiervoor verantwoordelijk en deze kosten kunnen

maar, want dit soort schades kunnen zo enkele

U kunt immers een keer een fout maken. Of uw

het werk zelf.

snel hoog oplopen.

honderdduizenden euro’s bedragen.

werk of advies heeft negatieve gevolgen voor een

Extra: bij Univé is schade aan de door u
gehuurde of geleende gereedschappen of
materialen optioneel mee te verzekeren

opdrachtgever. Deze risico’s kunnen grote gevolgen

Een CAR-/Montageverzekering vergoedt de schade

Praktijkvoorbeeld: Een medewerker van uw

hebben in de vorm van hoge juridische kosten,

aan het werk zelf en schade die u veroorzaakt

organisatieadviesbureau krijgt een rondleiding

schadeclaims en reputatieschade. De continuïteit

aan eigendommen van opdrachtgevers tijdens het

door de productiehal van een nieuwe klant. Per

van uw bedrijf kan zelfs in gevaar komen.

uitvoeren van werkzaamheden. Wat valt onder de
dekking? Denk aan:

ongeluk stoot ze haar kop koffie om over één van de
machines. De machine moet worden gerepareerd

Steeds vaker stellen opdrachtgevers (o.a.

en de productie komt een week stil te liggen. De

overheden) of bemiddelingsbureaus een BAV

Aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van

verplicht. Het overeenkomen van algemene

de reparatie en van de gevolgschade.

voorwaarden biedt niet altijd voldoende

	
Materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging
door bijvoorbeeld brand;

	
Alle op het bouwterrein aanwezige en voor

bescherming. In sommige gevallen gelden

de bouw bestemde materialen, bouwwerken,

namelijk eerst de algemene voorwaarden van de

constructies, onderdelen en hulpwerken;

opdrachtgever en dan pas uw eigen voorwaarden.

	
Beschadiging van materialen die niet door u
geleverd zijn.

Praktijkvoorbeeld: Uw ICT-bureau werkt in
opdracht van een groothandel aan een ontwerp van

Vertrouwen op de verzekering van de

een logistiek programma. U vergeet belangrijke

hoofdaannemer blijkt in veel gevallen niet

gegevens in de opdrachtomschrijving te gebruiken.

verstandig. De dekking is afhankelijk van

Hierdoor werkt een applicatie niet naar behoren en

de verzekering die de hoofdaannemer heeft

kan de groothandel niet leveren. Uw opdrachtgever

afgesloten. Zo mag een onderaannemer in veel

mist omzet en stelt u hiervoor aansprakelijk.

gevallen de schade niet claimen op de polis van de
hoofdaannemer en loopt de onderaannemer ook nog

Praktijkvoorbeeld:

eens het risico dat schade op hem wordt verhaald.

Uw managementadviesbureau krijgt de opdracht om

Daarnaast kennen CAR/Montage verzekeringen

een onderneming in moeilijkheden te adviseren. De

van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen

onderneming verkeert in financieel zwaar weer en

risico’s, waardoor een door u als onderaannemer

u adviseert uw klant om via gedwongen ontslagen

veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor uw

een besparing te realiseren. U onderschat hierbij

eigen rekening blijft.

echter de kosten die aan dit ontslag verbonden
zijn, waardoor de besparing een uitgave wordt. Uw

Een CAR-verzekering biedt de zekerheid dat door

opdrachtgever stelt u verantwoordelijk voor deze

u uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis,

kosten.

ongeacht de verzekering van de hoofdaannemer.
Zo houdt u zelf controle over het afdekken van uw
risico’s.
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Praktijkvoorbeeld CAR: Uw bedrijf plaatst bij

Praktijkvoorbeeld: U raakt in een conflict met een

een klant een nieuwe keuken en een van uw

medewerker die niet goed functioneert. U wilt hem

medewerkers laat het zware granieten aanrecht

ontslaan. De deskundigen van Univé Rechtshulp

vallen. Keuken beschadigd, vloer beschadigd,

adviseren u over de te volgen stappen.

aanrechtblad onherstelbaar beschadigd… Een AVB
(Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven)

Praktijkvoorbeeld: U investeert in een hightech

dekt de schade die u aan andermans eigendommen

printer- en kopieermachine, inclusief één jaar

toebrengt. In dit voorbeeld wordt de vloer vergoed

garantie. Na een paar maanden geeft de printer

door de AVB, maar voor de rest van de schade bent

voortdurend storingen die u en uw medewerkers

u helemaal zelf verantwoordelijk.

veel tijd kosten. Volgens de fabrikant gebruikt u
het apparaat verkeerd. U wilt echter aanspraak

Praktijkvoorbeeld Montage: Een medewerker

maken op de garantie. Univé Rechtshulp wijst de

plaatst bij een klant een kostbare HR-CV-ketel.

fabrikant op zijn contractuele verplichtingen, zodat

Tijdens de montage valt deze van de muur en is de

de problemen alsnog worden opgelost.

ketel beschadigd. Uw AVB dekt alleen de schade
aan de muur en eventueel de vloer. De kosten van de

Milieuschade

beschadigde ketel zijn voor uw rekening.

In elke sector kunt u te maken hebben met
milieuvoorschriften en milieurisico’s. En

Rechtsbijstand Bedrijf (RBV)

milieuschade is helaas niet altijd te voorkomen.

Iedere onderneming werkt met veel partijen samen:

Verontreiniging van de bodem of grond- en

leveranciers, de gemeente, verhuurders, zzp-ers

oppervlaktewater kan zomaar plaatsvinden door

en personeel. De kans op een juridisch conflict is

bijvoorbeeld een brand of storm. Dit betekent

altijd aanwezig. Het inhuren van juridische bijstand,

een aanslag op het milieu, maar ook op uw

zoals een advocaat, kan behoorlijk in de papieren

financiële middelen. Wist u dat, wanneer uw terrein

lopen. Met de Rechtsbijstandsverzekering voor

verontreinigd raakt door vervuiling, afkomstig van

Bedrijven krijgt u juridische hulp van onafhankelijke

de buren, de overheid u als eigenaar opdracht kan

specialisten. Ook als u nog geen conflict heeft, maar

geven tot het schoonmaken ervan?

alleen advies wilt inwinnen.
Aansprakelijkheid is gelukkig bij deze verzekering

Extra
	
Gratis telefonische adviesservice van Univé

voor u geen zorg. U bent gewoon verzekerd voor
de saneringskosten en eventuele gevolgschade.

Rechtshulp, bijvoorbeeld voor advies over

Discussies met eventuele aansprakelijke partijen

vergunningen of contracten;

voeren wij voor u.

	
Kosteloos een overeenkomst of
leveringsvoorwaarden schriftelijk laten toetsen;

	
Conflicten met onderaannemers zijn verzekerd,
bijvoorbeeld als ze afspraken niet nakomen.
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Mobiliteit
Bedrijfsauto’s (bestel- en vrachtauto),
Personenauto, Aanhangwagen en
Werkmaterieel

Inzittenden

Werkmaterieel

en/of gebruik (bijvoorbeeld overbelasting) is ook

Alle inzittenden inclusief de bestuurder zijn

Voor uw werkmaterieel (denk aan tractoren,

verzekerd.

verzekerd voor geleden schade door een ongeval

graafmachines, vorkheftrucks, hoogwerkers, een

tot maar liefst € 1 miljoen. Zowel letselschade

trilplaat e.d.) bieden we voor specifieke risico’s nog

Praktijkvoorbeeld: Bij het plaatsen van een

Bedrijfsauto’s maken onderdeel uit van uw bedrijf.

als materiële schade is gedekt. Aansprakelijkheid

een aantal aanvullende dekkingen, namelijk:

dakkapel begeeft uw vier jaar oude hoogwerker het.

Schade aan uw auto’s heeft directe gevolgen

speelt geen rol, dus ook bij eenzijdige ongevallen

voor uw bedrijfsvoering. Univé handelt schades

biedt deze verzekering dekking.

Materiaal dat naar beneden valt raakt beschadigd

Extra aanrijdingsschade

en u moet een vervangende machine huren.

Deze aanvullende verzekering verzekert ook de

Deze schade, ontstaan door eigen gebrek aan uw

Pechhulp

schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt

hoogwerker, is dan gedekt.

Met de Pechhulpverzekering bent u weer snel

aan uw andere eigen voertuigen en aan uw eigen

U moet alle gemotoriseerde voertuigen

mobiel. Bij pech zorgen we ervoor dat simpele

gebouwen.

verplicht verzekeren op basis van de WAM (Wet

noodreparaties gratis en ter plekke gerepareerd

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)

worden. Alleen de benodigde onderdelen en

Schade aan ondergrondse zaken

kunnen veel geld waard zijn. En een ongelukje zit

binnen Europa. Daarbij is het niet verplicht

brandstof zijn voor eigen rekening. Als de auto niet

Schade aan ondergrondse eigendommen

in een klein hoekje. Onze Eigen vervoerverzekering

om schade aan uw eigen voertuig mee te

direct te repareren is, slepen we uw auto gratis

zoals kabels en leidingen zijn met deze

verzekert u tegen schade en diefstal in en inbraak

verzekeren. Dat kan natuurlijk wel en raden we

naar het dichtstbijzijnde adres binnen Nederland

aanvullende verzekering meeverzekerd. Ook de

uit uw voertuig. Niet alleen tijdens het vervoer, maar

voor jonge auto’s zeker aan. Naast de wettelijke

of uw eigen dealer. Is reparatie binnen 24 uur

aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse

dag en nacht. Hiermee dekt u zich in tegen schade,

Aansprakelijkheidsverzekering bieden wij standaard

niet mogelijk? Dan geven we een vergoeding voor

zaken en de gevolgen van zulke schades is gedekt.

of die nu per ongeluk is veroorzaakt door uzelf of

twee meer uitgebreide verzekeringsvormen aan. De

vervangend vervoer.

Deze dekking is onmisbaar voor werkmaterieel

door een ander. De verzekering dekt ook bergings-

waarmee u graaf- of andere grondwerkzaamheden

en opruimingskosten en schade die ontstaat bij het

verricht.

laden en lossen. U kunt deze verzekering afsluiten

gegarandeerd snel af en verzekert ook vervangend
vervoer.

WA+ (beperkt casco)en de All Risk (volledig casco).

Rechtsbijstand Verkeer

Eigen Vervoer
Goederen en gereedschappen die u vervoert

Op www.unive.nl/zakelijk vindt u een eenvoudig

Met de aanvullende dekking Rechtsbijstand verkeer

overzicht van de dekking van de WA, de WA+ en de

bent u verzekerd van rechtsbijstand bij juridische

Eigen gebrek

All Risk.

geschillen rondom uw zakelijke motorrijtuigen.

De Eigen gebrekverzekering beschermt u tegen

Als gevolg van een aanrijding, maar ook bij de

de gevolgen van eigen gebrek. Oftewel breuk- en

Naast deze hoofdverzekeringen kunt u ook een

aan- of verkoop van een motorrijtuig. Heeft u een

machineschade die veroorzaakt is door fouten

aantal aanvullende verzekeringen afsluiten:

Rechtsbijstandverzekering bedrijf bij ons dan is deze

in uw materiaal of uw constructie. Deze dekking

aanvullende verzekering niet nodig.

geldt zolang het verzekerde object niet ouder dan

voor uw personenauto, bestelauto, vrachtauto en
aanhangwagen.

7 jaar is. Schade ontstaan door foute bediening
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Bedrijfsmiddelen
Uw bedrijfsmiddelen, zoals uw pand, uw apparatuur en voorraad, zijn essentieel
voor uw bedrijfsvoering. Schade hieraan kan voor u grote gevolgen hebben en de
continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Schade proberen we samen zoveel
mogelijk te voorkomen door preventie. Voor het geval u wel schade heeft aan
uw bedrijfsmiddelen zelf of de financiële gevolgen hiervan, biedt Univé goede
verzekeringsoplossingen.
Gebouwen

Roerende zaken

Een bedrijfspand is waarschijnlijk één van uw

Deze verzekering dekt directe schade door o.a.

grootste investeringen. Onze Gebouwenverzekering

brand, storm, water, diefstal, vandalisme en

biedt uitgebreide dekkingsmogelijkheden, waardoor

aanrijdingen aan uw inventaris en roerende

u zich in elk geval geen zorgen hoeft te maken over

goederen en geldt met name als de spullen in

de financiële gevolgen van bijvoorbeeld storm- of

een gebouw aanwezig zijn. Buiten het gebouw is

brandschade.

de dekking heel beperkt (mede daarom hebben
we de Eigen Vervoerverzekering). De Roerende

Glas is kwetsbaar, dus een ongeluk zit in een klein

zakenverzekering van Univé kan uit verschillende

hoekje. Met de Glasverzekering betalen wij de

onderdelen bestaan. De precieze samenstelling

kosten van glasbreuk. Ook als deze is veroorzaakt

bepaalt u zelf. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden,

zonder dat er sprake is van brand of storm. Wij

inventaris en elektronicaverzekering.

vergoeden dan ook de kosten om de nieuwe ruit
te plaatsen. En de kosten van een eventuele

Elektronica, een uitgebreide dekking als u

noodvoorziening.

bijvoorbeeld door brand, diefstal of een andere ongelukje van buitenaf - oorzaak niet verder kunt

Bedrijfsschade

Als een brand of storm een gebouw beschadigt, dan

werken omdat uw elektronische apparatuur is

Als uw bedrijfsactiviteiten als gevolg van

Praktijkvoorbeeld: U bent aannemer en in

moet de schade hersteld worden. Gelukkig dekt de

uitgevallen. Bijvoorbeeld computers en mobiele

bijvoorbeeld een brand een tijd stil komen te liggen,

uw bedrijfsgebouw is brand geweest. Uw

Opruimingskostenverzekering, als aanvulling op uw

apparatuur zoals laptops en tablets.

zullen uw inkomsten waarschijnlijk afnemen. Uw

bedrijfsgebouw en uw inventaris hebben

Gebouwen- en/of Roerende zakenverzekering, de

vaste lasten zoals huur, gas en elektriciteit lopen

forse schade opgelopen. De voorraad

kosten voor het opruimen van de beschadigde delen.

echter gewoon door. De Bedrijfsschadeverzekering

bouwmaterialen, gereedschap, apparaten

De opruimingskosten zijn verzekerd als de oorzaak

vergoedt de financiële schade die door

en computers zijn onbruikbaar geworden.

van de schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door

bedrijfsstilstand ontstaat als de oorzaak van de

De schade loopt in de tienduizenden euro’s.

de Gebouwen- en/of Roerende zakenverzekering.

schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door de

De Roerende zakenverzekering dekt dan de

Gebouwen- en/of Roerende zakenverzekering.

schade aan uw inventaris en voorraad. U moet
deze onderdelen wel apart verzekeren. De

Wij betalen voor een vooraf afgesproken periode

Gebouwenverzekering dekt de schade aan uw

de schade die ontstaat doordat u uw omzet

bedrijfsgebouw. De brand leidt ook tot verlies

niet kunt realiseren en uw vaste kosten wel

van inkomsten en extra kosten. Gelukkig dekt

moet betalen. Zelfs de winst die u behaald zou

een Bedrijfsschadeverzekering het verlies

hebben is meeverzekerd. En heeft u vervangende

van winst en vaste kosten. Daarom is dit een

bedrijfsruimte nodig of moet u bijvoorbeeld

goede aanvulling. Beschadigde delen van uw

gereedschap huren om uw bedrijf weer op gang te

bedrijfspand kunt u laten verwijderen via de

helpen? Ook daarvoor bent u verzekerd.

Opruimingskostenverzekering. De opgelopen
bedrijfsschade en de kosten voor het opruimen

Schade aan uw pand of inventaris hoeft niet altijd

zijn verzekerd als de oorzaak van de schade ook

tot omzetverlies te leiden. Als u bijvoorbeeld uw

gedekt en uitgekeerd wordt door de Gebouwen-

bedrijfsactiviteiten tijdelijk op een andere plek kunt

en/of Roerende zakenverzekering.

voortzetten.
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Personeel
Personeel brengt extra verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. Univé heeft
ook op dit gebied jarenlange ervaring. Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf
bieden we oplossingen voor ziekteverzuim maar ook voor werknemersschade.
Ziekteverzuim
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om

Het is belangrijk dat u voldoet aan uw veiligheids

maximaal twee jaar lang het loon door te betalen

zorgplicht, zodat u niet aansprakelijk bent.

van een zieke werknemer. Dit komt bovenop

De WSV is geen Aansprakelijkheidsverzekering.

de kosten voor het inhuren van een vervanger.

Daarom hoeft u niet aan te tonen wie aansprakelijk

Daarnaast moet u zich als werkgever inspannen om

is voor de schade. Dat voorkomt vervelende

een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de

discussies met uw werknemer en zorgt ervoor dat

slag te krijgen.

we de schade snel kunnen afhandelen. We zorgen
voor een passende dekking die aansluit bij uw

Een Verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte

bedrijf en het risico dat u kunt en wilt nemen.

van) het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte
van personeel en biedt dienstverlening bij het

Praktijkvoorbeeld: Een van uw werknemers fietst

voorkomen en terugdringen van verzuim. Met de

tijdens de lunchpauze over uw bedrijfsterrein,

Verzuimverzekering heeft u in elk geval twee jaar

waar hij voor zijn werk eigenlijk niet hoeft te

lang financiële zekerheid wanneer een werknemer

zijn. Hij raakt gewond aan zijn voet door een

ziek of arbeidsongeschikt wordt. Daarnaast krijgt

omvallende pallet. Als werkgever bent u niet

u ondersteuning om verzuim te beheersen en te

aansprakelijk. De medewerker is niet op zijn

voorkomen, in samenwerking met onder meer de

werkplek en fietst daar niet onder werktijd. Hierdoor

arbodienst.

kan uw medewerker geen beroep doen op uw
Aansprakelijkheidsverzekering. Maar tegelijkertijd

Werknemersschade

lopen zijn kosten hoog op, omdat hij extra zorg thuis

Het kan zomaar gebeuren: een werknemer krijgt

moet inhuren en medische kosten en fysiotherapie

een ongeluk dat op het eerste gezicht niet direct met

niet volledig vergoed worden. U moet alsnog deze

het werk te maken heeft. Bijvoorbeeld tijdens een

schade vergoeden. Dankzij de Werknemersschade

bedrijfsuitje of een zakenreis. De kosten als gevolg

verzekering is dit geen probleem.

daarvan kunnen flink oplopen.
De Werknemersschadeverzekering (WSV) dekt alle

Collectieve ongevallen

werkgerelateerde schade bij uw werknemers of

Met de Collectieve ongevallenverzekering

andere personen. Deze verzekering dekt de schade

toont u zich een betrokken werkgever. We

die zij oplopen terwijl zij voor u werken of onder uw

verzekeren namelijk iedereen die onder uw

directe aanwijzingen staan. Bijvoorbeeld:

verantwoordelijkheid als werkgever valt. Met de
Collectieve ongevallenverzekering kunt u financiële

inkomensverlies van uw werknemers
■	

hulp bieden als het nodig is.

schade bij een eenzijdig ongeluk met een
■	

Krijgt één van uw medewerkers een ongeval?

motorrijtuig
extra medische kosten
■	

Dan keert deze verzekering een bedrag uit als uw
medewerker blijvend invalide wordt of overlijdt. U
kiest zelf of de verzekering alleen bij een ongeval
tijdens werktijd schade betaalt, of ook als het
ongeluk in de vrije tijd van uw werknemer gebeurt.
Uw Univé-adviseur helpt u graag bij het maken van
de juiste keuzes.
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Inkomen
U bent ondernemer en daar heeft u waarschijnlijk heel bewust voor gekozen. Dit
betekent wel dat u zelf voorzieningen moet regelen voor uw pensioen en voor
arbeidsongeschiktheid. Ook als DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) valt u meestal
niet onder werknemersverzekeringen en zult u deze voorzieningen dus zelf moeten
treffen.

Arbeidsongeschiktheid (AOV)

Praktijkvoorbeeld: Onderweg naar een van uw

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, heeft u

klanten wordt u aangereden. U heeft een whiplash

misschien langere tijd minder of geen inkomen.

en u kunt lange tijd niet werken. U heeft een

U moet hier zelf voor zorgen, want u krijgt pas

installatiebedrijf en uw klanten en medewerkers

een bijstandsuitkering als u zelf geen inkomen of

vragen dagelijks veel aandacht, maar u kunt niet

vermogen meer heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld een

eens achter uw computer zitten. U heeft zeker twee

vast bedrag verzekeren of verlies van inkomen.

maanden nodig om te herstellen. In die tijd kunt

De premie is afhankelijk van uw beroep en de

u uw klanten niet optimaal bedienen, laat staan

werkzaamheden die u uitoefent. Ook uw leeftijd

nieuwe klanten werven. Het duurt een behoorlijke

speelt een rol.

periode voordat uw inkomen weer op het oude
niveau is. In een situatie als deze kunt u een beroep

Onze adviseurs maken graag een maatwerk advies.

doen op uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Er is er altijd een betaalbare oplossing te vinden. De

Uiteraard is dit afhankelijk van uw eigen risico

premie is bovendien volledig fiscaal aftrekbaar.

termijn en uw verzekerde inkomen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een losse
verzekering die nog niet onder het Zeker Zakelijk
Plus pakket valt.

Barrista Facilitair Bedrijf uit Steenbergen ontzorgt haar
klanten volledig als het om hun bedrijfspand gaat. Van onder
meer schoonmaak en glasbewassing tot zandstralen en
ontmossen. Barristafacilitair is een jonge, snelgroeiende

Wilt u weten wat het voor u betekent als u arbeidsongeschikt wordt? Vul de vragen in
op unive.nl/zakelijk/arbeidsongeschiktheidsverzekering/check en u krijgt direct te
zien wat de gevolgen zijn voor u, uw gezin en uw bedrijf.

onderneming en wordt met veel enthousiasme en visie
gerund door Barry en Christa de Wit. “Onze kracht,” vertelt
Christa, “zit ‘m onder andere in de focus op de lange termijn
relatie met onze klanten. Onze aanpak is altijd persoonlijk

Hoe heeft u uw pensioen eigenlijk geregeld?

en gericht op structurele oplossingen.” Barristafacilitair

Wist u dat Univé verschillende pensioenverzekeringen aanbiedt? Niet alleen relevant voor uw

heeft alle bedrijfsverzekeringen bij Univé afgesloten, zoals

medewerkers, maar ook voor u als ondernemer. Veel ondernemers denken liever (nog) niet na over hun

autoverzekeringen, bedrijfsmaterialen en inmiddels ook de
personeelsverzekeringen. “Wij ontzorgen onze klanten, en
dat ervaren wij op onze beurt bij Univé. Dankzij de goede
relatie en kennis van ons bedrijf krijgen we echt advies op

inkomen als ze straks stoppen met werken. Het lijkt ingewikkeld of nog ver weg. Het risico hiervan is een
forse terugval in inkomen als u straks daadwerkelijk wilt stoppen met werken. Uw Univé-adviseur helpt u
graag bij het maken van de juiste keuzes.

maat.”

www.barristafacilitairbedrijf.nl
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Pensioenverzekeringen vallen niet onder het Zeker Zakelijk Plus
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Pluspunten Zeker Zakelijk Plus pakket
De Plus in de naam van ons pakket staat voor
de vele extra’s die hierbij horen:

Pakketkorting
Zeker Zakelijk Plus pakket

+

Sluit u meerdere verzekeringen af dan krijgt

Opbouw korting afhankelijk van het aantal verschillende

Een scherp tarief en gunstige voorwaarden.

u korting. De korting wordt opgebouwd per

soorten verzekeringen

Univé rekent geen poliskosten en u krijgt

verzekeringssoort (niet per polis). Vanaf 2

Vanaf 2 producten

2%

korting bij betaling per jaar

+

verschillende soorten verzekeringen krijgt u 2%

Vanaf 3 producten

3%

Bij het afsluiten van meerdere verzekeringen

korting, oplopend tot maximaal 10% korting bij 10 of

Vanaf 4 producten

4%

kan uw pakketkorting oplopen tot wel 10%,

meer producten. We verrekenen de pakketkorting

Vanaf 5 producten

5%

zonder maximum kortingsbedrag

+
+

direct met de premie. De korting ontvangt u over de

Vanaf 6 producten

6%

U heeft al uw verzekeringen overzichtelijk bij

totale premie van uw Zeker Zakelijk Plus pakket.

Vanaf 7 producten

7%

en bij uw onderneming

+
+
+

product. U ontvangt de korting op uw overige

Onze verzekeringen sluiten goed op elkaar aan,

verzekeringen bij de eerstvolgende termijnbetaling.

Op www.unive.nl leest u alles over de

dus geen dubbele dekkingen

Als u een product opzegt, verlagen we de

pakketkorting en over de voorwaarden.

De Univé Rechtwijzer zakelijk biedt u een gratis

korting voor alle producten bij de eerstvolgende

online kennisbank

termijnbetaling.

elkaar in één pakketoverzicht

Premie**

Vanaf 8 producten

8%

Onze ervaren adviseurs kennen uw sector,

Breidt u uw pakket uit, dan verwerken we de nieuwe

Vanaf 9 producten

9%

zodat ze een totaaladvies geven dat past bij u

pakketkorting direct in de premie van uw nieuwe

Vanaf 10 producten

10%

Korting op tracking en tracing en de
dienstverlening van All-Setra (GPS
volgsystemen)

Als ondernemer bepaalt u zelf wat u nodig
heeft als het over verzekeren gaat. U kunt
altijd terecht bij een Univé kantoor bij u in
de buurt voor persoonlijk advies. U kunt uw
verzekeringen ook altijd inzien in Mijn Univé
zakelijk via www.unive.nl .

Wat kost uw Zeker Zakelijk Plus pakket?
Wilt u weten wat in uw situatie het Zeker Zakelijk
Plus pakket gaat kosten, neem dan contact op met
de Univé adviseur Samen met uw Univé-adviseur
stelt u uw verzekeringspakket zo samen, dat dit
aansluit op uw situatie en wensen. Op www.unive.
nl vindt u een adviseur bij u in de buurt, of u kunt

Wat is niet verzekerd?

bellen met 0592-348181

Het Zeker Zakelijk Plus pakket zorgt ervoor
dat u zorgeloos kunt ondernemen. We vinden

U kunt de premie van uw pakket betalen in termijnen

het belangrijk om te vermelden dat er bij

van een jaar, half jaar, kwartaal of maand. Uw

iedere verzekering uitzonderingen zijn die

premiekorting is al volgt:

we niet verzekeren. Schade die u opzettelijk

• betaalt u per jaar, dan bedraagt uw korting 3,54%

veroorzaakt vergoeden we uiteraard niet. In de

• betaalt u per half jaar, dan bedraagt uw

polisvoorwaarden van elke verzekering staan deze
uitzonderingen beschreven.
U vindt deze op www.unive.nl/zakelijk.
We adviseren u om altijd de voorwaarden van uw
verzekeringen goed door te lezen. Dan komt u niet

korting 1,61%
• betaalt u per kwartaal, dan bedraagt uw
korting 0,64%.

Goed om te weten: u betaalt bij Univé geen
poliskosten.

voor verrassingen te staan.
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