
Zorgeloos Online
1 totaaloplossing tegen cybercriminaliteit

unive.nl/zorgeloosonline

Voor
€ 11,95

p/m

Geleden schade vergoed krijgen
Met SENSE en onze experts heeft u er alles aan gedaan om online schade te 

voorkomen. En gaat het dan toch mis omdat we de gevolgen niet hebben kunnen 

herstellen? Dan krijgt u uw schade vergoed. 

Soort schade Gevolg/schade
Max. vergoeding 

€ 5.000 voor

Apparaat Apparaat onbruikbaar 
(onherstelbaar)

Kosten vervanging (op basis 
van dagwaarde)

 Apparaat wordt gerepareerd Kostprijs reparatie (op basis 
van dagwaarde)

 Inschakelen lokale expert 
voor herstel (na doorverwijzen 
Univé Helpdesk)

Kostprijs expert

Gegevens/data Inschakelen expert om data 
terug te vinden of terug te 
zetten (na doorverwijzen door 
Univé Helpdesk)

Kostprijs expert

Software & 
programma’s

Software werkt niet meer De hoogte van de vergoeding 
kan per situatie verschillen

Soort schade Gevolg/schade
Max. vergoeding  

€ 2.500.000 voor

Cyberincident Aansprakelijkheid voor 
schade aan spullen of zaken 
van anderen

Kosten herstel of vervanging 
(op basis van dagwaarde)

unive.nl/zorgeloosonline

Zorgeloos Online met Univé is af te sluiten op unive.nl/zorgeloosonline of in 

de winkel in:

Staphorst  Bergerslag 6  (0522) 46 32 22 staphorst@unive.nl 

Dalfsen  Prinsenstraat 32  (0529) 431 854 dalfsen@unive.nl 

Werkendam  Plein 5  (0183) 50 10 44 werkendam@unive.nl

Zorgeloos Online met Univé: 
geen gedoe  
■  Geen gedoe: 1 totaaloplossing die bij u zorgen uit handen neemt voor een 

vaste prijs per maand.

■  Uw volledige thuisnetwerk inclusief alle aangesloten apparaten beveiligd.

■  Al uw apparaten (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon, tablet, laptop en pc) via 

een antivirusprogramma (met automatische updates) beschermd tegen 

virussen en malware. Ook buiten de deur.

■  Direct geholpen door een expert bij het beperken en herstellen van schade 

wanneer het toch mis gaat.

■  En anders uw schade vergoed.

■  € 11,95 p/m voor het hele gezin.

M
17

10
03

29

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



Voorkomen van online risico’s
De meest voorkomende online risico’s komen van buiten uw thuisnetwerk. Digitale 

inbrekers proberen via phishing, hacking en andere methoden toegang te verkrijgen 

tot uw apparaten en persoonlijke gegevens. Ter bescherming biedt Univé daarom 

SENSE: een slim apparaat dat de toegang tot uw thuisnetwerk en aangesloten 

apparaten beveiligt tegen digitale inbrekers, vergelijkbaar met een alarminstallatie 

op uw woning. Daarnaast blokkeert SENSE het gebruik van verdachte en schadelijke 

websites. SENSE is een product van F-Secure. F-Secure is een gerenommeerde 

partij op het gebied van online beveiliging.

 

■  Uw volledige thuisnetwerk beveiligd, inclusief alle aangesloten apparaten (pc’s, 

laptops, smartphones, tablets, spelcomputers, smart-tv’s, alarminstallaties, 

printers, babyfoons, webcams, beveiligingscamera’s, smart-thermostaat, etc.)

■  Eenvoudige installatie: plug SENSE in uw router of modem, verbind uw 

apparaten met SENSE en u bent direct beschermd.

■  SENSE leert continu en update zichzelf automatisch, zodat u altijd beschermd 

bent tegen de meest actuele risico’s. 

■  De bijbehorende app geeft u inzicht in de ontdekte risico’s en genomen 

maatregelen.

■  Tevens extra antivirusbescherming op het apparaat waarop deze is geïnstalleerd, 

zowel thuis als onderweg.

Geen extra antivirus meer nodig

SENSE gecombineerd met de app met antivirussoftware biedt u de best mogelijke 

bescherming tegen online risico’s. Zowel thuis als onderweg. Installeer de app dus 

op al uw apparaten. Bovendien bent u met SENSE beter beschermd dan met een 

antiviruspakket. Uw huidige antiviruspakket wordt overbodig. 

Op unive.nl/zorgeloosonline kunt u in de vergelijkingstabel bekijken waartegen 

SENSE en de SENSE app u beschermt.

Telefonische helpdesk

Onze telefonisch hulplijn is bereikbaar voor advies zodra u twijfelt of 

u te maken heeft met een concreet cyberrisico. Bijvoorbeeld als u 

een verdachte mail ontvangt of doorgeleid wordt naar een verdachte 

website.

Beperken en herstellen van schade
Met SENSE beschermt u de apparaten in uw thuisnetwerk tegen digitale aanvallen 

van buitenaf. En met de SENSE app beschermt u uw apparaten ook buitenshuis. 

Maar toch blijven er risico’s. Criminelen ontwikkelen continu nieuwe methodes en 

dagelijks komen er nieuwe virussen bij. Als het dan toch mis gaat, helpen wij u de 

gevolgen te beperken en de schade te herstellen.

Ondersteuning op afstand

Heeft u toch last van een cyberincident? Dan helpen onze experts u 

graag weer op weg. Wij herstellen uw software, maken uw apparaat weer 

toegankelijk en helpen waar mogelijk bij het herstellen van verwijderde 

bestanden. In eenvoudige gevallen volstaan de telefonische instructies 

van onze experts. Bij complexe problemen kunnen we uw computer op 

afstand overnemen en herstellen. In de gevallen dat we u niet op afstand 

kunnen helpen, kunt u op advies van de helpdesk gebruik maken van ons 

netwerk van lokale experts.

Juridisch verweer

Wij staan u bij als u aansprakelijk wordt gesteld omdat de daders in uw 

naam schade aan derden toebrengen.

Univé heeft 1 totaaloplossing tegen 
cybercriminaliteit

Voorkomen Beperken en herstellen Vergoed krijgen

Met Zorgeloos Online bent u gemakkelijk verzekerd van:

■  Bescherming van uw thuisnetwerk en al uw aangesloten apparaten.

■  Beveiliging van al uw apparaten thuis en onderweg tegen virussen en malware.

■  Direct hulp bij een cyberincident.

■  Vergoeding bij schade.

Voor
€ 11,95

p/m

Bescherm u tegen cybercriminaliteit
Jaarlijks zijn er twee keer zoveel mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit 

dan van fietsendiefstal. Denk aan digitale inbraken in de computer of aan 

diefstal en misbruik van persoons- en bankgegevens (hacken/phishing). Of aan 

digitale chantage waarbij criminelen uw apparatuur of gegevens blokkeren 

(ransomware).

SENSE


