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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.

pakketkorting: alle
+ Averzekeringen
antrekkelijke tellen
mee en geen
maximum kortingsbedrag

+ Hdekking
eldere voorwaarden, uitgebreide
+ U kunt uw verzekeringen ook altijd
inzien in Mijn Univé zakelijk via
www.unive.nl
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Zeker Zakelijk Plus pakket
voor Agrariërs

Zorgeloos ondernemen met
het Zeker Zakelijk Plus pakket
Meer dan ‘een manier van leven’
De agrarische sector is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie.
Het is de grootste maaksector van ons land. Nederland is, na de VS, het tweede
exportland van agrarische producten ter wereld. Naast economisch levert de sector
ook maatschappelijk een grote bijdrage. Denk aan: duurzame energie, natuur- en
landschapsbeheer, zorgverlening enz. Als ondernemer in de agrarische sector houdt u
zich dan ook bezig met professioneel ondernemerschap met uitgebreide kennis. Univé
helpt u hier graag bij.
Door onze van oudsher sterke binding met de agrarische sector hebben we veel
ervaring opgedaan op het gebied van wetgeving, milieuzaken en risico’s. We vertalen
onze kennis naar uw specifieke situatie en verzekeren u van gedegen persoonlijk
advies, dat past bij u en bij uw bedrijf.
Univé biedt een uitgebreid pakket aan verzekeringen, dat u op maat kunt samenstellen.
Samen met u brengen we uw bedrijfsrisico’s in kaart. U kiest vervolgens welke risico’s
u wilt verzekeren.
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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
• Rechtsbijstand
• Milieuschade

Mobiliteit
• Tractor
• Werkmaterieel
• Personenauto
• Bedrijfsauto (Bestel- en Vrachtauto)
• Aanhangwagen
• Eigen vervoer

Bedrijfsmiddelen
• Gebouwen
• Roerende zaken
• Bedrijfsschade

Personeel
• Ziekteverzuim
• Werknemersschade  
• Collectieve Ongevallen

Heeft u behoefte aan andere
verzekeringen?

Inkomen

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.

• Arbeidsongeschiktheid (AOV)
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Aansprakelijkheid Bedrijf en Beroep
Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB)

buurman is beschadigd. Met uw AVB is de schade

juridisch conflict is altijd aanwezig. Het inhuren

toeslag is afhankelijk van de oppervlakte van de

Meer dan 85% van de bedrijven heeft een

aan het perceel pootaardappelen verzekerd. Raken

van juridische bijstand, zoals een advocaat,

landbouwgrond dat men in gebruik heeft. Het komt

Aansprakelijkheidsverzekering. En dat is logisch,

er personen gewond, dan is ook deze schade

kan behoorlijk in de papieren lopen. Met de

regelmatig voor dat er discussie ontstaat over de

want aansprakelijkheid is een risico dat te groot is

verzekerd. Gelukkig maar, want dit soort schades

Rechtsbijstandsverzekering voor Bedrijven krijgt u

oppervlakte van de opgegeven percelen. Dit heeft

om zelf te dragen. Hoe zorgvuldig u en uw personeel

kunnen zo enkele honderdduizenden euro’s

juridische hulp van onafhankelijke specialisten. Ook

financiële gevolgen, omdat de agrariër voor de door

ook werken, er is altijd een kans dat u, één van uw

bedragen.

als u nog geen conflict heeft, maar alleen advies wilt

RVO afgekeurde oppervlakte landbouwgrond geen

inwinnen.

bedrijfstoeslag krijgt. Bovendien legt RVO in dat

dieren of een medewerker schade aanricht. Uw
bedrijf is hiervoor verantwoordelijk en deze kosten

Praktijkvoorbeeld: Tijdens het spuiten tegen

kunnen snel hoog oplopen.

onkruid in uw bieten waait er bestrijdingsmiddel

Extra:

over naar het perceel grasland van uw buurman.

■ Gratis telefonische adviesservice van Univé

Extra: bij Univé is schade aan de door
u gehuurde of geleende werktuigen of
gereedschappen standaard meeverzekerd.

geval vaak een boete op.

De schade aan het grasland en de eventuele

Rechtshulp, bijvoorbeeld voor advies over

worden regelmatig door verzekerde landbouwers

gevolgschade voor het bedrijf van uw buurman is

vergunningen of contracten;

benaderd, omdat zij het niet eens zijn met de

dan verzekerd.

■	Kosteloos een overeenkomst of
leveringsvoorwaarden schriftelijk laten toetsen;
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De bestuursrechtjuristen van Univé Rechtshulp

beslissing en zeker niet met de opgelegde boetes.
Indien RVO van een onjuiste meting is uitgegaan

Praktijkvoorbeeld: Als veehouder heeft u uw

Rechtsbijstand Bedrijf (RBV)

jongvee buiten lopen. Tijdens het verweiden van

Als agrariër werkt u met veel partijen samen:

Praktijkvoorbeeld: Sinds een aantal jaar is het

aan tegen de beslissing van RVO. En vaak met

uw jongvee belandt een aantal pinken in een

leveranciers van bijvoorbeeld voer, poot- en

voor agrarische ondernemers mogelijk op grond

succes. Met deze verzekering bent u verzekerd van

perceel pootaardappelen van een naastgelegen

zaaigoed, verschillende overheidsinstanties,

van de Europese bedrijfstoeslagregeling een

deze juridische hulp!

akkerbouwer. Gelukkig weet u ze snel weer in het

verpachters/verhuurders, loonwerkers, grote

bedrijfstoeslag aan te vragen bij de Rijksdienst voor

juiste weiland te krijgen, maar het perceel van uw

afnemers en eventueel personeel. De kans op een

Ondernemend Nederland (RVO). De hoogte van de

tekenen de juristen van Univé Rechtshulp bezwaar
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Praktijkvoorbeeld: Een agrariër meldt zich bij

Milieuschade

Univé Rechtshulp omdat hij een geschil had

In elke sector kunt u te maken hebben met

met zijn verpachter over de pachtprijs. In de

milieuvoorschriften en milieurisico’s. En

pachtovereenkomst was een jaarlijkse pachtprijs

milieuschade is helaas niet altijd te voorkomen.

bepaald van € 10.000. De pachter legde de

Verontreiniging van de bodem of het grond- en

pachtovereenkomst ter goedkeuring voor aan de

oppervlaktewater kan zomaar plaatsvinden door

grondkamer, omdat het verkrijgen van goedkeuring

bijvoorbeeld: brand, storm of een gebrek in een

door de pachtkamer wettelijk is bepaald. De

installatie of opslagtank. Dit betekent een aanslag

grondkamer toetst de overeengekomen pachtprijs

op het milieu, maar ook op uw financiële middelen.

aan het Pachtprijzenbesluit, dit besluit bepaalt

Wist u dat, wanneer uw terrein verontreinigd

de hoogst toelaatbare pachtprijs, en acht de

raakt door vervuiling, afkomstig van de buren, de

pachtprijs te hoog. De grondkamer bepaalde dat

overheid u als eigenaar opdracht kan geven tot het

de overeenkomst niet ongewijzigd kon worden

schoonmaken ervan?

goedgekeurd en wijzigde daarom de pachtprijs naar
€ 5.000.

Aansprakelijkheid is gelukkig bij deze verzekering
voor u geen zorg. U bent gewoon verzekerd voor

De pachter betaalde vervolgens jaarlijks een

de saneringskosten en eventuele gevolgschade.

pachtprijs van € 5.000. De verpachter was

Discussies met eventuele aansprakelijke partijen

van mening dat de pachter een pachtprijs van

voeren wij voor u.

€ 10.000 moest betalen, omdat partijen dit waren
overeengekomen in de pachtovereenkomst. De jurist

Praktijkvoorbeeld: Door eigen gebrek scheurt

van Univé Rechtshulp wees de verpachter op het feit

een van de wanden van uw mestsilo. De grote

dat in de wet is bepaald dat de door de grondkamer

hoeveelheid mest spoelt over uw erf en deels over

gewijzigde overeenkomst geldt. Zowel de verpachter

het naastgelegen perceel van uw buurman. De

als de pachter waren gebonden aan deze gewijzigde

concentratie is zo groot en de omstandigheden zijn

overeenkomst. Uiteindelijk betaalde de verpachter

dusdanig dat een deel van uw erf en de grond van de

het te veel betaalde van de afgelopen jaren aan de

buurman gesaneerd moeten worden. Het saneren

pachter terug en betaalt de pachter tegenwoordig

zelf, het afvoeren van de vervuilde grond en de

een pachtprijs van € 5.000.

kosten van het herstellen van b.v. de erfverharding

Naast dat de juridische hulp verzekerd is en u hoge

en het perceel van uw buurman zijn met de

advocaatkosten kunt besparen kan het u ook echt

milieuschadeverzekering gelukkig verzekerd.

wat opleveren!
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Mobiliteit
Tractoren, Werkmaterieel, Personenauto,
Bedrijfsauto’s (bestel- en vrachtauto) en
Aanhangwagens

Pechhulp (bij Personenauto en Bestelauto)

Praktijkvoorbeeld: U rijdt met uw heftruck het

Eigen gebrek

Met de Pechhulpverzekering bent u weer snel

pootgoed uit uw bewaarplaats. Na het oppakken

De Eigen gebrek verzekering beschermt u tegen

mobiel. Bij pech zorgen we ervoor dat simpele

van een van de bovenste kisten rijdt u wat te vlug

de gevolgen van eigen gebrek. Oftewel breuk- en

noodreparaties gratis en ter plekke gerepareerd

de bewaarplaats uit. Met de nog niet ver genoeg

machineschade die veroorzaakt is door materiaal-

Tractoren en werkmaterieel (landbouwwerktuigen

worden. Alleen de benodigde onderdelen en

naar beneden gezakte mast raakt u de bovenzijde

of constructiefouten. Deze dekking geldt zolang

van oogstmachines tot regeninstallaties) maken

brandstof zijn voor eigen rekening. Als de auto niet

van de deur. De schade aan de roldeur is met

het verzekerde object niet ouder is dan 7 jaar, de

onderdeel uit van uw bedrijf. Schade aan uw tractor

direct te repareren is, slepen we uw auto gratis

de aanvullende dekking Extra aanrijdingschade

keuze is aan u. Schade ontstaan door een foute

en/of werktuig heeft directe gevolgen voor uw

naar het dichtstbijzijnde adres binnen Nederland

verzekerd.

bediening en/of gebruik (bijvoorbeeld plotselinge

bedrijfsvoering. Univé handelt schades dan ook

of uw eigen dealer. Is reparatie binnen 24 uur

gegarandeerd snel af.

niet mogelijk? Dan geven we een vergoeding voor

Schade aan ondergrondse zaken

passend vervangend vervoer.

Schade aan ondergrondse eigendommen

Praktijkvoorbeeld: Het is tijd om de eerste snee

overbelasting) is ook verzekerd.

zoals kabels en leidingen zijn met deze

gras te maaien. Na de eerste hectares met uw

verzekeren op basis van de WAM (Wet

Rechtsbijstand Verkeer

aanvullende verzekering meeverzekerd. Ook de

maaicombinatie komt er een naar geluid uit de

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen).

Met de Verkeersrechtsbijstandverzekering bent

aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse

achterbrug van uw drie jaar oude tractor en stopt

Daarbij is het niet verplicht om schade aan uw eigen

u verzekerd van rechtsbijstand bij juridische

zaken en de gevolgen van zulke schades is gedekt.

de aandrijving naar de getrokken maaier acuut.

voertuig mee te verzekeren. Dat kan natuurlijk wel

geschillen rondom uw bedrijfsvoertuigen en

Deze dekking is onmisbaar voor werkmaterieel

De aftakas doet niets meer. Na analyse blijkt dat

en raden we voor jonge objecten zeker aan. Naast de

werkmaterieel. Als gevolg van een aanrijding, maar

waarmee u graaf- of andere grondwerkzaamheden

een constructiefout van een van de tandwielen

wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering bieden wij

ook bij de aan- of verkoop daarvan. Heeft u een

anders dan normale agrarische grondbewerking

de oorzaak moet zijn geweest. Met een leeftijd

standaard twee uitgebreidere verzekeringsvormen

Rechtsbijstandverzekering Bedrijf bij ons dan is deze

verricht.

van drie jaar valt de tractor niet meer onder een

aan. De WA+ (beperkt casco)verzekering en de

aanvullende verzekering niet nodig.

U moet zelfrijdende voertuigen verplicht

All Risk (volledig casco)verzekering.

garantieregeling. Met de aanvullende eigen gebrek
verzekering zijn de herstelkosten van de tractor

Eigen Vervoer

verzekerd en staat u niet voor onverwacht hoge

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

Goederen en gereedschappen die u vervoert kunnen

kosten.

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

veel geld waard zijn. En een ongelukje zit in een

All Risk.

klein hoekje. Onze Eigenvervoersverzekering
verzekert u tegen schade en diefstal in uw voertuig.

Naast deze hoofdverzekeringen kunt u ook een

Niet alleen tijdens het vervoer, maar dag en nacht.

aantal aanvullende verzekeringen afsluiten:

Hiermee dekt u zich in tegen schade, of die nu
per ongeluk is veroorzaakt door uzelf of door

Inzittenden

een ander. De verzekering dekt ook bergings- en

Alle inzittenden inclusief de bestuurder zijn

opruimingskosten en schade die ontstaat bij het

verzekerd voor geleden schade door een ongeval

laden en lossen. U kunt deze verzekering afsluiten

tot maar liefst € 1 miljoen. Zowel letselschade

voor uw personenauto, bestelauto, vrachtauto en

als materiële schade is gedekt. Aansprakelijkheid

aanhangwagen.

speelt geen rol, dus ook bij eenzijdige ongevallen
biedt deze verzekering dekking.

Speciaal voor Tractoren en Werkmaterieel
Voor deze objecten bieden we voor specifieke risico’s
nog een aantal aanvullende dekkingen, namelijk:

Extra aanrijdingschade
Deze aanvullende verzekering verzekert ook de
schade die u met uw tractor of werkmaterieel
veroorzaakt aan uw andere eigen voertuigen en aan
uw eigen gebouwen. Ook voor schade aan de bij u in
gebruik zijnde / gehuurde voertuigen en gebouwen.
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Bedrijfsmiddelen
Uw bedrijfsmiddelen, zoals uw boerderij, bijgebouwen, de dieren, 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. Voor het geval u wel schade heeft
aan uw bedrijfsmiddelen zelf of de financiële gevolgen hiervan, biedt Univé goede
verzekeringsoplossingen.

Gebouwen
Een bedrijfsgebouw is waarschijnlijk één van uw

Praktijkvoorbeeld elektronica: U melkt uw

grootste investeringen. Onze Gebouwenverzekering

koeien met behulp van een melkrobot. Tijdens

biedt uitgebreide dekkingsmogelijkheden, waardoor

het melken trapt er een koe tegen de melkrobot.

u zich in elk geval geen zorgen hoeft te maken over

De elektronicaverzekering van Univé dekt de

de financiële gevolgen van bijvoorbeeld storm- of

schade aan uw melkrobot. Moet u lang wachten

brandschade.

op een onderdeel van de melkrobot? Dan heeft
u bedrijfsschade. Dit is mee te verzekeren op de

Glas is kwetsbaar, dus een ongeluk zit in een klein

elektronicaverzekering.

hoekje. Met de Glasverzekering betalen wij de
kosten van glasbreuk. Ook als deze is veroorzaakt

Praktijkvoorbeeld machinebreuk: U heeft meerdere

zonder dat er sprake is van brand of storm. Wij

kippenschuren. Via eierbanden worden de eieren

Bedrijfsschade

Wij betalen voor een vooraf afgesproken periode

vergoeden dan ook de kosten om de nieuwe ruit

uit de schuren vervoerd naar de eierinpakmachine.

Als uw bedrijfsactiviteiten als gevolg van bijvoorbeeld

de schade die ontstaat doordat u uw omzet

te plaatsen. En de kosten van een eventuele

Uw eierinpakmachine valt plotseling uit. De schade

een brand een tijd stil komen te liggen, zullen

niet kunt realiseren en uw vaste kosten wel

noodvoorziening.

is ontstaan doordat een tandwiel in de machine

uw inkomsten waarschijnlijk afnemen. Uw

moet betalen. Zelfs de winst die u behaald zou

gebroken is. De schade aan de machine is verzekerd

vaste lasten zoals uw hypotheek, leningen, gas

hebben is meeverzekerd. En heeft u vervangende

op de Roerende zakenverzekering.

en elektriciteit lopen echter gewoon door. De

bedrijfsruimte nodig of moet u bijvoorbeeld

Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële

gereedschap huren om uw bedrijf weer op gang te
helpen? Ook daarvoor bent u verzekerd.

Als een brand of storm uw bedrijfsgebouw
beschadigt, dan moet de schade hersteld
worden. Maar daarmee bent u er vaak niet. Want

Praktijkvoorbeeld dieren en voorraden: Het

schade die door bedrijfsstilstand ontstaat als de

beschadigde delen moet u bijvoorbeeld ook

onweert. Uw vee en voorraad hooi en stro staan in

oorzaak van de schade ook gedekt en uitgekeerd

laten afbreken en afvoeren. Gelukkig dekt de

de ligboxenstal. Het schrikdraadapparaat hangt

wordt door de Gebouwen- en/of Roerende

Schade aan uw pand of inventaris hoeft niet altijd

Opruimingskostenverzekering, als aanvulling op uw

eveneens in de ligboxenstal. De bliksem slaat in

zakenverzekering.

tot omzetverlies te leiden. Als u bijvoorbeeld uw

Gebouwen- en/of Roerende zakenverzekering, de

op de weide afrastering. Alles wat met de weide

bedrijfsactiviteiten tijdelijk op een andere plek kunt

kosten voor het opruimen van de beschadigde delen.

afrastering verbonden is wordt verwoest. Ook het

voortzetten.

De opruimingskosten zijn verzekerd als de oorzaak

schrikdraadapparaat. Als gevolg daarvan breekt er

van de schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door

brand uit in de ligboxenstal. Uw dieren komen bij

de Gebouwen- en/of Roerende zakenverzekering.

de brand om. En uw voorraden gaan verloren. De
Roerende zakenverzekering dekt de schade aan uw

Roerende zaken

dieren en voorraden.

Deze verzekering dekt directe schade door o.a.
brand, storm, water, diefstal, vandalisme en aanrij

Praktijkvoorbeeld melk: Ondanks dat u heel

dingen aan uw inventaris en roerende goederen.

voorzichtig bent, komt er antibiotica in de melk. De
melk wordt niet geaccepteerd door de afnemer. Het

De Roerende zakenverzekering van Univé kan uit

verlies van de melk is verzekerd op de Roerende

verschillende onderdelen bestaan. De precieze

zakenverzekering.

samenstelling bepaalt u zelf. Denk bijvoorbeeld aan

Praktijkvoorbeeld: U heeft een akkerbouwbedrijf. Er is brand geweest in uw loods. Uw bedrijfsgebouw
heeft schade opgelopen en een gedeelte van uw materieel en gereedschap is beschadigd. De schade
bedraagt € 30.000,-. De Gebouwenverzekering dekt dan de schade aan uw bedrijfsgebouw en de Roerende
zakenverzekering de schade aan uw inventaris en motorvoertuigen. De brand leidt ook tot verlies
van inkomsten en extra kosten.Gelukkig dekt een Bedrijfsschadeverzekering het verlies van winst en
vaste kosten. Daarom is dit een goede aanvulling. Beschadigde delen van uw bedrijfspand kunt u laten
verwijderen via de Opruimingskostenverzekering. De opgelopen bedrijfsschade en de kosten voor het
opruimen zijn verzekerd als de oorzaak van de schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door de Gebouwenen/of Roerende zakenverzekering.

de elektronica, machinebreuk, motorvoertuigen,
voorraden, dieren en melkverzekering.
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Personeel
Agrarische bedrijven worden groter en steeds meer bedrijven hebben daardoor
personeel. Personeel brengt extra verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee.
Univé heeft ook op dit gebied jarenlange ervaring. We bieden oplossingen voor
ziekteverzuim, werknemersschade en eventueel collectieve ongevallen.

Ziekteverzuim

Collectieve ongevallen
Met de Collectieve ongevallenverzekering

Krijgt één van uw medewerkers een ongeval?

toont u zich een betrokken werkgever. We

Dan keert deze verzekering een bedrag uit als uw

verzekeren namelijk iedereen die onder uw

medewerker blijvend invalide wordt of overlijdt. U

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om

Het is belangrijk dat u voldoet aan uw veiligheids

verantwoordelijkheid als werkgever valt. Met de

kiest zelf of de verzekering alleen bij een ongeval

maximaal twee jaar lang het loon door te betalen

zorgplicht, zodat u niet aansprakelijk bent.

Collectieve ongevallenverzekering kunt u financiële

tijdens werktijd schade betaalt, of ook als het

van een zieke werknemer. Dit komt bovenop

De WSV is geen aansprakelijkheidsverzekering.

hulp bieden als het nodig is.

ongeluk in de vrije tijd van uw werknemer gebeurt.

de kosten voor het inhuren van een vervanger.

Daarom hoeft u niet aan te tonen wie aansprakelijk

Uw Univé-adviseur helpt u graag bij het maken van

Daarnaast moet u zich als werkgever inspannen om

is voor de schade. Dat voorkomt vervelende

de juiste keuzes.

een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de

discussies met uw gewonde werknemer en zorgt

slag te krijgen.

ervoor dat we de schade snel kunnen afhandelen.
We zorgen voor een passende dekking die aansluit

Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte

bij uw 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: Eén van uw werknemers loopt

voorkomen en terugdringen van verzuim. Met

na de lunch, hij heeft nog even tijd voordat jullie

de verzuimverzekering heeft u in elk geval twee

weer naar het land gaan, door de machineloods.

jaar lang financiële zekerheid wanneer een

Een plek waar hij voor zijn werk eigenlijk niet hoeft

werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. U

te zijn. Hij raakt gewond bij het bekijken van uw

krijgt ondersteuning om verzuim te beheersen en te

pas aangeschafte werktuigen. Als werkgever bent

voorkomen, in samenwerking met onder meer de

u niet aansprakelijk. De medewerker is niet op zijn

arbodienst.

werkplek en liep daar niet onder werktijd. Hierdoor
kan uw medewerker geen beroep doen op uw

Werknemersschade

aansprakelijkheidsverzekering. Maar tegelijkertijd

Het kan zomaar gebeuren: een werknemer krijgt

lopen zijn kosten hoog op, omdat hij extra zorg thuis

een ongeluk dat op het eerste gezicht niet direct

moet inhuren en medische kosten en fysiotherapie

met het werk te maken heeft. Bijvoorbeeld tijdens

niet volledig vergoed worden. U moet alsnog deze

een bezoek aan een agrarische beurs. De kosten als

schade vergoeden. Dankzij de Werknemers Schade

gevolg daarvan kunnen flink oplopen.

Verzekering is dit geen probleem.

De werknemersschadeverzekering (WSV) dekt alle
werkgerelateerde schade bij uw werknemers of
andere personen. Denk aan uw zaterdaghulp. Of de
buurjongen die in vakanties graag wat bijverdient.
Deze verzekering dekt de schade die zij oplopen
terwijl zij voor u werken of onder uw directe
aanwijzingen staan. Bijvoorbeeld:
inkomensverlies van uw werknemers
■	
schade bij een eenzijdig ongeluk met een
■	
motorrijtuig
extra medische kosten
■	
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Inkomen
U bent agrarisch ondernemer en daar heeft u waarschijnlijk heel bewust voor
gekozen. Dit betekent wel dat u zelf voorzieningen moet treffen voor uw pensioen
en voor arbeidsongeschiktheid. U kiest zelf de dekking en de hoogte van de
voorzieningen die u treft. Zodat u niet alleen nu, maar ook later voldoende middelen
heeft.
Arbeidsongeschiktheid (AOV)

Praktijkvoorbeeld: Onderweg naar een van uw

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, heeft u

landerijen wordt u aangereden. U heeft letsel

misschien langere tijd minder of geen inkomen.

aan uw rug opgelopen en u kunt lange tijd niet

U moet hier zelf voor zorgen, want u krijgt pas

werken. U heeft zeker twee maanden nodig om te

een bijstandsuitkering als u zelf geen inkomen of

herstellen. In die tijd moet u extra kosten maken

vermogen meer heeft. U kunt bijvoorbeeld een

om het bedrijf draaiende te houden en kunt u

vast bedrag verzekeren of verlies van inkomen.

een aantal plannen die u zelf wilde uitvoeren

De premie is afhankelijk van uw beroep en de

schrappen. Het duurt een behoorlijke periode

werkzaamheden die u uitoefent. Ook uw leeftijd

voordat uw inkomen weer op het oude niveau is. In

speelt een rol.

een situatie als deze kunt u een beroep doen op uw
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering die

Onze adviseurs maken graag een maatwerk advies.

u zou ontvangen is afhankelijk van de diverse keuzes

Er is er altijd een betaalbare oplossing te vinden.

die u kunt maken, zoals uw eigen risicoperiode en

De premie is bovendien volledig fiscaal aftrekbaar.

de hoogte van uw verzekerde inkomen.

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

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.
Akkerbouwbedrijf Schrauwen
Akkerbouwbedrijf Schrauwen uit Zevenbergen bestaat
al bijna 100 jaar en verbouwt diverse gewassen, zoals
suikerbieten, aardappelen en uien. “Wij zijn klant

Hoe heeft u uw pensioen eigenlijk geregeld?

geworden bij Univé allereerst omdat we veel premie

Wist u dat Univé verschillende pensioenverzekeringen aanbiedt? Veel ondernemers denken liever (nog)

konden besparen,” vertelt Örjan Schrauwen, die sinds

niet na over hun inkomen als ze straks stoppen met werken. Het lijkt ingewikkeld of nog ver weg. Het

1995 het bedrijf samen met zijn vader Harry Schrauwen
runt. “Daarnaast hebben we nu een lager eigen risico.
Wat ik een groot voordeel vindt van Univé is dat de
adviseur die de verzekeringen verkoopt ook dezelfde

risico hiervan is een forse terugval in inkomen als u straks daadwerkelijk wilt stoppen met werken. We
adviseren u om, wanneer u voor uzelf begint, direct na te denken over uw financiële toekomst. Uw Univéadviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

contactpersoon is bij schade. Dat geeft een goed gevoel.
Het contact verloopt heel prettig en direct, regelmatig

Pensioenverzekeringen vallen niet onder het Zeker Zakelijk Plus

zelfs via whatsapp!”

www.schrauwenfarm.nl
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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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