
Zorgeloos 
Online met 
Univé
Veilig online gamen, e-mailen, 
shoppen en tv-kijken zonder 
ongenode wifi-gasten.

Voor

€ 11,95
per maand
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Contact
Univé

Postbus 15

9400 AA  Assen 

unive.nl 

Klantenservice

0592 349 350

unive.nl/klantenservice

In een tijd waarin veel verandert, biedt Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar 
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim honderd winkels en online via onder 
andere de Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico's te voorkomen, schade te 
beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen investeren 
we ook in lokale, maatschappelijke en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn 
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. Daar plukt ú de vruchten van. 
Lees er meer over op unive.nl.

De zekerheid 
van elkaar 
helpen

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke 
schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.



Zorgeloos Online met Univé Zorgeloos Online met Univé

Steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet. Niet 
alleen uw pc, tablet en smartphone, maar ook bijvoorbeeld slim-
me apparaten, spelcomputers en smart tv’s. Dit soort apparaten 
zijn standaard niet altijd goed beschermd tegen cyberincidenten. 
Zoekt u naar één makkelijke totaaloplossing tegen digitale aanval-
len? Kies dan voor Zorgeloos Online met Univé.

Al uw apparaten
in één keer
beschermd

Online risico’s
De meest voorkomende online risico’s komen 
van buiten uw thuisnetwerk. Digitale inbrekers 
proberen toegang te krijgen tot uw apparaten 
en persoonlijke gegevens. Dat doen ze 
bijvoorbeeld via phishing (lokken naar valse 
websites), hacking (digitaal inbreken) en andere 
methoden. Het gevolg? Sommige software en 
apparaten werken niet meer of uw computer 
wordt van buitenaf geblokkeerd. 

Voorkom cyberincidenten met de 
F-Secure SENSE
Als u kiest voor Zorgeloos Online met Univé 
dan krijgt u van ons de F-Secure SENSE. Dat 
is een intelligent kastje met ingebouwde 
bescherming tegen hacking, phishing, virussen 
en ransomware. Op die manier beschermen 
wij u zo goed mogelijk tegen de verschillende 
online risico’s. Want u wilt natuurlijk het liefst 
dat er geen schade ontstaat. Mocht er toch iets 
gebeuren, dan helpen onze experts u om de 
schade te beperken en te herstellen. Lukt ook 
dat niet, dan krijgt u uw schade vergoed.

 Voorkomen
  De F-Secure SENSE is een slim apparaat 

dat de toegang tot uw thuisnetwerk en 
aangesloten apparaten beveiligt tegen 
digitale inbrekers. Met inzicht in de 
beveiliging via de bijbehorende app.

 Beperken en herstellen
  Toch last van een cyberincident? Onze 

experts helpen u graag weer op weg. Dat kan 
telefonisch of via het op afstand overnemen 
en herstellen van uw computer. 

 Vergoed krijgen
  Gaat het alsnog mis omdat we (zelfs met 

F-secure SENSE en onze experts) de gevolgen 
niet hebben kunnen herstellen? Dan krijgt u 
uw schade vergoed.

Hoe werkt de F-Secure SENSE?
Verbind de F-Secure SENSE aan uw eigen router 
en verbind daarna alle (slimme) apparaten met 
het nieuwe F-Secure SENSE-netwerk. Klaar! De 
bijbehorende app van F-Secure SENSE geeft 
inzicht in hoe veilig uw netwerk is. Deze app 
beveiligt met zijn antivirussoftware ook uw 
mobiele apparaten die u buitenshuis gebruikt.

Onze experts helpen 
U kunt gebruik maken van een helpdesk voor 
advies als u vermoedt een concreet cyberrisico 
te lopen. En heeft u ondanks alle voorzorgs-
maatregelen toch last van een cyberincident? 
Dan staan onze experts voor u klaar om de 
gevolgen te beperken. Waar het kan, herstellen 
zij de schade voor u. Bijvoorbeeld door:
• virussen of bedreigingen te verwijderen;
• uw apparaten en bestanden/accounts weer 

toegankelijk te maken;
• software en back-ups opnieuw te installeren;
• ongewenste informatie op het internet te 

verwijderen of verdringen;
• advies te geven over mogelijke 

vervolgstappen.

Vergoeding van de schade
Als er toch nog schade is na de hulp van 
onze experts, bent u gewoon verzekerd met 
Zorgeloos Online met Univé. In dat geval 
vergoeden we de volgende schade: 
• Tot € 5.000 voor schade aan uw apparaten, 

software en eventuele extra kosten.
• Tot € 2.500.000 voor schade aan spullen 

of zaken die een ander lijdt, door een 
cyberincident waarvoor u aansprakelijk bent. 
We betalen daarbij de dagwaarde.

• We betalen geen (digitaal) losgeld, 
bijvoorbeeld in het geval van kwaadaardige 
of kwaadwillende software, gijzelsoftware 
(zoals ransomware of malware) of bij 
misdrijven zoals afpersing.

Voor de overige voorwaarden verwijzen we u 
naar unive.nl/zorgeloosonline.

10% pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen 
afsluit bij Univé, krijgt u tot wel 10% korting 
op uw totale premie. Daarnaast profiteert 
u natuurlijk van het gemak van al uw 
verzekeringen onder één dak. Lees er meer 
over op unive.nl/pakketkorting.

Dichtbij
Misschien weet u al precies wat u wilt op 
het gebied van uzelf verzekeren tegen 
cyberincidenten. Regel dan alles direct online 
via unive.nl. Vindt u het lastig om te bepalen 
wat voor uw situatie het meest geschikt is? 
Dan helpen onze adviseurs u graag. Zij nemen 
de tijd om uw persoonlijke situatie in kaart te 
brengen en verschillende oplossingen met u te 
bespreken. Dat kan telefonisch via 
0592 349 350 of gewoon aan tafel, in één van 
onze winkels. Op unive.nl/contact vindt u een 
winkel bij u in de buurt.

De voordelen van Zorgeloos Online 
met Univé:

  1 totaaloplossing voor het hele gezin 
voor €11,95 per maand.

  Uw volledige thuisnetwerk inclusief 
aangesloten apparaten beveiligd.

  Al uw apparaten via een 
antivirusprogramma/app beschermd 
tegen virussen en malware. Ook buiten 
de deur.

  Gaat het mis? U wordt direct geholpen 
door een expert bij het beperken en 
herstellen van de schade.

  En mocht ook dat niet lukken dan krijgt 
u uw schade vergoed.
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