
Voordeel 
bij Univé met 
het leden-
collectief

Met het ledencollectief van 
Univé profiteer je van collectieve 
kortingen en vele andere voor-
delen. Met 100 winkels is er altijd 
een deskundig adviseur in de buurt 
die samen met jou je persoonlijke 
situatie in kaart brengt. 
 

Zo kun je bewuste keuzes maken 
en weet je hoe je schade kunt 
voorkomen of beperken. Een 
afspraak maak je eenvoudig zelf 
via Univé.nl/afspraak of bel met 
088-5520303.



Met het ledencollectief van Univé profiteer je van collectieve 
kortingen en andere voordelen. De collectiviteitskorting 
bedraagt maximaal 5% en verschilt per verzekering.

Je zeker voelen, dat vraagt om meer dan een verzekering alleen
Daarom denken we ook graag een stap 
vooruit. Wij zijn een coöperatie en geloven  
in de kracht van samen. Want samen kun  
je alles aan en bereik je meer dan alleen.

Samen betekent voor ons ook dat we dichtbij 
zijn, bijvoorbeeld met een van onze 100 
winkels bij jou in de buurt. Hier loop je zo 
naar binnen voor een kop koffie of een 
adviesgesprek met een van onze adviseurs.

We helpen graag om schade te voorkomen 
en risico’s te beperken. Dat doen we 

bijvoorbeeld door het ophangen van AED’s in 
jouw buurt of het mogelijk maken van lokale 
initiatieven via stichting Univé Buurtfonds. 
En met Univé Supporter van Sport steunen 
we sociale en sportieve evenementen.  
Zo brengen we mensen dichter bij elkaar. 
Zonder winstoogmerk,  
mét oog voor elkaar. Dat  
is de zekerheid van Univé.

Scan de QR-code en 
profiteer van collectief-
voordeel bij Univé! 

Onze schadeverzekeringen
Via uw collectief KBO Gelderland  
krijgt u korting op onder andere 
•  5% Autoverzekering
•  5% Woonverzekering
•  5% Rechtsbijstandsverzekering
•  5% Doorlopende Reisverzekering
•  5% Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Heeft u meerdere schadeverzekeringen bij Univé? Dan krijgt u 
korting op uw gehele pakket. De pakketkorting kan oplopen tot 10%.

De voordelen 
van Univé op een rij


