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Univé Zeker Plus pakket

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
ook altijd
+ Uinzien
 kuntinuwMijnverzekeringen
Univé zakelijk via
www.unive.nl.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Univé Verzekeringen
Postbus 15
9400 AA Assen

www.unive.nl

1076.10.16

Zeker Plus pakket
voor Verenigingen

Univé Zeker Plus pakket

Vereniging zonder zorgen met
het Zeker Plus pakket
Niet elk risico hoeft te worden verzekerd
Van sportverenigingen, buurtwerk en toneelverenigingen tot de plaatselijke harmonie,
carnavalsverenigingen en belangenverenigingen: elke vereniging is uniek! Bij elke
vereniging zetten vrijwilligers, trainers en bestuurders zich met hart en ziel in voor hun
leden. Daarmee heeft het bestuur van een vereniging een verantwoordelijke taak. Want
bij elke vereniging spelen kleine maar ook grote risico’s. Univé helpt u als bestuurder
om inzicht te krijgen in de risico’s die uw vereniging loopt. U kiest vervolgens zelf wat u
wilt verzekeren. Welkom bij Univé!

Bestuurders, trainers en vrijwilligers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld
voor schade. Is uw vereniging hierop voorbereid?
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Het Zeker Plus pakket

U kunt uw verzekeringspakket zelf
samenstellen op www.unive.nl/zakelijk.
Uw pakket samenstellen met uw Univéadviseur kan natuurlijk ook. We kijken
daarbij goed naar uw vereniging en
naar wat past: hoeveel risico wilt u of
kunt u als bestuur nemen? In het Zeker
Plus pakket voor verenigingen kunt u
kiezen uit de volgende verzekeringen en
diensten:
Verenigingsactiviteiten
• Aansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Rechtsbijstand
• Collectieve Ongevallen

Mobiliteit
-

Auto’s (Personenauto, Bestelauto)

-

Werkmaterieel

Eigendommen
• Gebouwen
• Roerende zaken
• Bedrijfsschade
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Heeft u behoefte aan andere
verzekeringen?
Natuurlijk kunt u bij Univé ook terecht voor
verzekeringen die niet in het Zeker Plus
pakket zijn opgenomen. Neem hiervoor
contact op met een Univé-adviseur.
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Verenigingsactiviteiten
Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Praktijkvoorbeeld: In uw clubgebouw is onlangs de

Wanneer uw leden, zoals sporters, maar ook

haar schuldeisers voor het aflossen hiervan.

U werkt samen met allerlei partijen, sponsors, uw

CV-installatie vervangen. De leverancier belooft vijf

bezoekers of leveranciers schade oplopen op de

De aanspraak van een decorbouwer heeft men

leden, de gemeente… Het kan altijd voorkomen dat

jaar garantie. Maar al na een paar maanden heeft u

vereniging of tijdens activiteiten die u organiseert,

hier echter buiten gelaten. Men is van mening

u in een conflict verzeild raakt, waarbij u hulp nodig

veel last van storingen. En dan verwijst de fabrikant

kunnen zij de vereniging om allerlei redenen

dat deze geen recht heeft op zijn geld in verband

heeft van een juridisch expert.

naar ‘onoordeelkundig gebruik’ in plaats van de

aansprakelijk stellen. Dit is helaas niet te

met ondeugdelijk werk. De rechter bepaalt dat

voorkomen. Wel kunt u de financiële risico’s die u

deze toch betaald moet worden. Maar het geld is

Met een Rechtsbijstandsverzekering heeft u recht

hierbij loopt zoveel mogelijk beperken.

inmiddels verdeeld onder de andere schuldeisers.

op rechtshulp en een vergoeding van de kosten

De bestuurders moeten uiteindelijk dit deel van de

die samenhangen met een juridisch conflict.

Collectieve Ongevallen

Goed om te weten: wij handelen de claims van de

schuld zelf betalen, omdat de rechter oordeelt dat

Een relevante verzekering, want voor de meeste

Als één van uw leden of vrijwilligers een ernstig

eisende partij voor u af, ook als u niet aansprakelijk

het bestuur een onrechtmatige daad heeft begaan

verenigingen is het immers niet haalbaar om zelf de

ongeluk krijgt, terwijl zij bij u aan het sporten

blijkt te zijn.

door het geld niet evenredig te verdelen over alle

kosten te betalen van bijvoorbeeld een advocaat of

is of aan het werk is, kan dit grote gevolgen

schuldeisers.

juridisch adviseur.

hebben. Helemaal wanneer iemand blijvend letsel

problemen onder de garantie op te lossen. Univé
Rechtshulp wijst de fabrikant op zijn verplichtingen.

overhoudt of zelfs overlijdt. Er is lang niet altijd een

Praktijkvoorbeeld: Uw buurtvereniging organiseert
een straatfeest, maar helaas valt het weer erg

Praktijkvoorbeeld: Een voetbalvereniging betaalt

Extra: u kunt gratis advies aanvragen om

aansprakelijke partij die de schade moet betalen.

tegen. Een flinke rukwind blaast een van de

haar vrijwilligers jarenlang kleine vergoedingen

conflicten te voorkomen: welke stappen kunt u

Bij de Collectieve Ongevallen speelt het geen rol

partytenten de lucht in, waarbij twee bezoekers

voor hun diensten. De fiscus wil dat hier, achteraf,

zetten?

wie aansprakelijk is. De verzekering betaalt een

zwaar gewond raken. De persoonlijke schade is

inkomstenbelasting en sociale premies over

groot, denk aan inkomensderving en medische

afgedragen worden. De naheffing is erg groot en de

Praktijkvoorbeeld: De grootste sponsor van uw

of bij overlijden aan de nabestaanden. Met deze

kosten. De vereniging wordt hiervoor aansprakelijk

vereniging kan dit onmogelijk betalen. Dan worden

tennisvereniging trekt zich onverwachts terug.

verzekering laat u zien dat u zich verantwoordelijk

gesteld, want u had het feest tijdig moeten afblazen.

de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Er dreigt een flink tekort op de begroting. Welke

voelt voor uw leden en vrijwilligers.

De kosten kunnen flink oplopen. Gelukkig heeft u

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

stappen kunt u nemen om uw sponsor te bewegen

een verzekering die deze kosten vergoedt.

bent u verzekerd van deskundige hulp en vergoeding

zich aan de eerder gemaakte afspraken te houden?

van de kosten die hierbij komen kijken.

Onze juridisch adviseurs helpen u graag.

bedrag aan het slachtoffer bij blijvende invaliditeit

Praktijkvoorbeeld: Een trainer van de
turnvereniging let even niet goed op. Het meisje dat
net bezig is met een complexe sprong komt lelijk ten
val, doordat ze niet wordt opgevangen. Het gevolg:
een dwarslaesie. Haar toekomst ziet er opeens heel
anders uit. U kunt als vereniging voor deze schade
aansprakelijk worden gesteld.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurders en toezichthouders doen hun
werk zo goed mogelijk, maar ook zij kunnen
fouten maken. Hiervoor kunnen zij persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat
hun privévermogen wordt aangesproken om
claims en proceskosten te vergoeden. Met de
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u
dit voorkomen.
Praktijkvoorbeeld: Een toneelvereniging heeft een
forse schuld en treft in verband met het opheffen
van haar activiteiten een regeling met
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Mobiliteit

Eigendommen

Heeft uw vereniging eigen auto’s, bestelbussen

Pechhulp

Uw vereniging heeft wellicht veel eigendommen,

ook laten afbreken en afvoeren. De kosten

of andere eigen voertuigen? Wanneer u schade

Met de Pechhulpverzekering bent u weer snel

zoals een gebouw of gebouwen, materialen,

van deze werkzaamheden verzekert u met de

heeft aan uw auto’s of bussen, dan heeft dat direct

mobiel. Bij pech zorgen we ervoor dat simpele

inventaris, installaties en apparatuur. Schade

Opruimingskostenverzekering.

vervelende gevolgen voor uw activiteiten. Univé

noodreparaties gratis en ter plekke gerepareerd

hieraan, door bijvoorbeeld brand of diefstal, heeft

handelt schades gegarandeerd snel af en verzekert

worden. Alleen de benodigde onderdelen en

direct gevolgen voor uw activiteiten en de financiële

Roerende zaken

ook vervangend vervoer.

brandstof zijn voor eigen rekening. Als de auto

gevolgen kunnen flink oplopen. Onze verzekering

Deze verzekering dekt schade aan uw inventaris,

niet direct te repareren is, wordt uw auto gratis

biedt goede oplossingen voor schade en voor de

zoals uw sportuitrusting, kantine-inventaris en

U moet alle gemotoriseerde voertuigen

weggesleept naar het dichtstbijzijnde adres binnen

kosten die hieruit voortvloeien. U kunt uw dekking

inrichting, computerapparatuur, geluidsinstallaties

verplicht verzekeren op basis van de WAM (Wet

Nederland of uw eigen dealer. Is reparatie binnen

volledig afstemmen op wat u nodig heeft, zodat u

en dergelijke. Schade wordt bijvoorbeeld veroorzaakt

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)

24 uur niet mogelijk? Dan geven we een vergoeding

niet te veel verzekert.

door brand, storm, water, inbraak, vandalisme en

binnen Europa. Daarbij is het niet verplicht

voor passend vervangend vervoer.

aanrijdingen.

Gebouwen

om schade aan uw eigen voertuig mee te
verzekeren. Dat kan natuurlijk wel en raden we

Rechtsbijstand Verkeer

Een verenigingsgebouw is waarschijnlijk één van uw

Praktijkvoorbeeld: U bent voorzitter van de lokale

voor jonge auto’s zeker aan. Naast de wettelijke

Met de Verkeersrechtsbijstandverzekering bent

grootste investeringen. Met deze verzekering is het

voetbalclub en er is brand geweest. Alle ballen

Aansprakelijkheidsverzekering bieden wij standaard

u verzekerd van rechtsbijstand bij juridische

gebouw onder andere verzekerd tegen schade als

en doelen, de kantine-inventaris en inrichting,

twee uitgebreidere verzekeringsvormen aan. De

geschillen rondom de motorrijtuigen van uw

gevolg van brand, blikseminslag, storm, ontploffing

computerapparatuur en geluidsinstallatie zijn

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

vereniging. Als gevolg van een aanrijding, maar ook

en water. Met de Glasverzekering betalen wij de

onbruikbaar geworden. De schade bedraagt

Univé biedt verder de mogelijkheid om voor alle

bij de aan- of verkoop van een motorrijtuig. Heeft u

kosten van glasbreuk. Ook als deze is veroorzaakt

zo’n € 15.000,-. De Gebouwenverzekering dekt

soorten motorrijtuigen aanvullende verzekeringen

een Rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven bij

zonder dat er sprake is van brand of storm. Wij

dan de schade aan uw verenigingsgebouw en

te sluiten.

ons dan is deze aanvullende verzekering niet nodig.

vergoeden dan ook de kosten om de nieuwe ruit

de Roerende zakenverzekering de schade aan

te plaatsen. En de kosten van een eventuele

uw inventaris. Indien u de beschadigde delen

noodvoorziening.

van het gebouw moet laten verwijderen, dekt de

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

Opruimingskostenverzekering de kosten voor

overzicht van de dekking van de WA, de WA+ en de
Als een brand of storm uw bedrijfsgebouw

het opruimen van de beschadigde delen. De

beschadigt, dan moet de schade hersteld

opruimingskosten zijn verzekerd als de oorzaak van

Inzittenden

worden. Maar daarmee bent u er vaak niet.

de schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door de

Alle inzittenden inclusief de bestuurder zijn hiermee

Want beschadigde delen moet u bijvoorbeeld

Gebouwen- en/of Roerende zakenverzekering.

All Risk.

verzekerd voor geleden schade door een ongeval
tot maar liefst € 1 miljoen. Zowel letselschade
als materiële schade is gedekt. Aansprakelijkheid
speelt geen rol, dus ook bij eenzijdige ongevallen
biedt deze verzekering dekking.

Heeft u vragen over onze andere
verzekeringen? Uw Univé-adviseur
adviseert u graag!
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Pluspunten Zeker Plus pakket

Pakketkorting Zeker Plus pakket

De Plus in de naam van ons pakket staat voor
de vele extra’s die hierbij horen:

+

Sluit u meerdere verzekeringen af dan krijgt

Opbouw korting afhankelijk van het aantal

Een scherp tarief en gunstige voorwaarden.

u korting. De korting wordt opgebouwd per

verschillende soorten verzekeringen

Univé rekent geen poliskosten en u krijgt

verzekeringssoort (niet per polis). Vanaf 2

Bij 2 productsoorten

2%

korting bij betaling per jaar

+

verschillende soorten verzekeringen krijgt u 2%

Bij 3 productsoorten

3%

Bij het afsluiten van meerdere verzekeringen

korting, oplopend tot maximaal 10% korting bij

Bij 4 productsoorten

4%

10 of meer productsoorten. We verrekenen de

Bij 5 productsoorten

5%

+
+

pakketkorting direct met de premie. De korting

Bij 6 productsoorten

6%

U heeft al uw verzekeringen overzichtelijk bij

ontvangt u over de totale premie van uw Zeker

Bij 7 productsoorten

7%

elkaar in één pakketoverzicht

Zakelijk Plus pakket.

Bij 8 productsoorten

8%

Bij 9 productsoorten

9%

Bij 10 productsoorten

10%

kan uw pakketkorting oplopen tot wel 10%
zonder maximum kortingsbedrag

Onze ervaren adviseurs kennen de risico’s die
verenigingen en hun bestuurders lopen, zodat

Breidt u uw pakket uit, dan verwerken we de nieuwe

ze een totaaladvies geven dat past bij u en bij

pakketkorting direct in de premie van uw nieuwe

Op www.unive.nl leest u alles over de

uw vereniging

productsoort. U ontvangt de korting op uw overige

pakketkorting en over de voorwaarden.

Onze verzekeringen sluiten goed op elkaar aan,

verzekeringen bij de eerstvolgende termijnbetaling.

dus geen dubbele dekkingen

Als u een productsoort opzegt, verlagen we de

De Univé Rechtwijzer zakelijk biedt u een gratis

korting voor alle productsoorten bij de eerstvolgende

online kennisbank.

termijnbetaling.

+
+

Bij Univé kiest u zelf wat u wilt verzekeren.
Persoonlijk advies nodig? U kunt altijd terecht
bij een Univé kantoor bij u in de buurt. U kunt
uw verzekeringen ook altijd inzien in Mijn
Univé zakelijk via www.unive.n

Kortingspercentage

Wat kost uw Zeker 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 Plus pakket zorgt voor een goede
dekking van de risico’s die u loopt als vereniging

U kunt de premie van uw pakket betalen in termijnen

en als bestuurder. Belangrijk om te weten is: Elke

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

verzekering kent situaties die niet verzekerd zijn.

premiekorting is al volgt:

Schade die u opzettelijk veroorzaakt vergoeden

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

we uiteraard niet. In de polisvoorwaarden van elke

• betaalt u per half jaar, dan bedraagt uw

verzekering staan deze uitzonderingen beschreven.
U vindt deze op www.unive.nl/zakelijk.

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

We adviseren u om altijd de voorwaarden van uw
verzekeringen goed door te lezen. Dan komt u niet
voor onaangename verrassingen te staan.
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Goed om te weten: u betaalt bij Univé geen
poliskosten.
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