De voorwaarden van Reaal waren ruimer
De voorwaarden van Nationale-Nederlanden zijn ruimer
Anders

Reisverzekering

Uitgave september 2021

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Reisverzekering van Reaal en de Reisverzekering van Nationale-Nederlanden. Daar waar de voorwaarden van Reaal voorheen
ruimer waren gelden voor het eerste verzekeringsjaar na verlengingsdatum de meest gunstige voorwaarden voor de klant. Dit ‘Best of’ principe wordt in het overzicht aangegeven met een
paarse . Na dit jaar gaan de voorwaarden van Nationale-Nederlanden automatisch gelden. Aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen. Raadpleeg de bijbehorende productvoorwaarden
voor de complete en meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden.
Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen de voorwaarden van het Goed Geregeld Pakket van Reaal en het ZekerheidsPakket Particulieren van Nationale-Nederlanden. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de
polisvoorwaarden onder het overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. Let op, de dekking van de Reisverzekering was bij het Reaal Goed Geregeld Pakket anders opgebouwd dan bij het ZekerheidsPakket Particulieren
bij Nationale-Nederlanden. Bij Reaal was de basisdekking standaard inclusief medische zekerheid en

Verschillenoverzicht Reisverzekering Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-02|03 115 18-02) en Reisverzekering ZekerheidsPakket Particulieren Nationale-Nederlanden
(PP 0000-08|PP 4100-05|PP 4111-2).
ALGEMEEN
Basisdekking

Reaal (was)
De basisdekking bestond uit de rubrieken: Hulpverlening, Buitengewone kosten,
Bagage, Schade vakantieverblijf, Huisdieren, Ongevallen, Medische kosten en
Rechtsbijstand. Er was standaard dekking tijdens onderwatersport.

Optionele uitbreidingen

De basisdekking kon uitgebreid worden met de rubrieken: Wintersport Autohulp en
Annulering.

Verzekerde reissommen voor
annulering

- Maximaal € 1.500,- per persoon per reis/
maximaal € 10.000,- per polis per jaar
- Maximaal € 2.500,- per persoon per reis/

3874-40.2103

Nationale-Nederlanden (wordt)

maximaal € 6.000,- per polis per jaar

De basisdekking bestaat uit dekking voor de rubrieken Hulpverlening, buitengewone kosten
en repatriëring, Bagage en schade aan vakantieverblijf, Gelddekking. Er is standaard
dekking tijdens water- en onderwatersporten.
De basisdekking kan uitgebreid worden met dekking voor Medische kosten en Ongevallen
(rubriek Medische zekerheid), Wintersportdekking, Reisrechtsbijstand, Automobilistenhulp
en Annuleringsdekking.
- maximaal € 1.500,- per persoon per reis;
- maximaal €2.500,- per persoon per reis;
- maximaal € 5.000,- per persoon per reis

Eigen risico

€ 50,- per polis per reis

€ 0,-, € 50,- of € 100,- per persoon per reis

Eigen risico voor medische kosten

€ 50,- per polis per reis

Niet van toepassing

Opzegtermijn

Na een jaar: 1 maand

Na een jaar: dagelijks opzegbaar

VERZEKERDEN

Reaal (was)

Maximum leeftijd uitwonende kinderen Tot en met 27 jaar mits uitwonend in verband met dagonderwijs of stage. Het kind hoeft
niet woonachtig te zijn in Nederland.
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Kinderen die bij de andere ouder
wonen/verblijven

Gedekt op de polis van de verzekerde bij wie ze niet wonen

Nationale-Nederlanden (wordt)
Geen maximum
Niet gedekt op de polis van de verzekerde bij wie ze niet wonen.

VERGOEDING
Extra reiskosten vanwege oponthoud,
natuurgeweld of staking

Reaal (was)
Gedekt

Gedekt:
- eigen vervoer/motorrijtuig geldt: € 0,18 per extra gereden kilometer
- OV: de reiskosten binnen Europa per openbaar vervoer op basis van laagste klasse
- Overig vervoer geldt: reiskosten tot maximaal de kosten van een lijnvlucht obv laagste
klasse.

Geneeskundige kosten

Gedekt

Optioneel gedekt (rubriek Medische zekerheid)
*op basis van gekozen dekking

Geneeskundige kosten in het
buitenland

Gedekt (standaard via rubriek Geneeskundige kosten)

Gedekt (optioneel via rubriek Medische zekerheid)
*op basis van gekozen dekking

Ziekenhuisopname tijdens reis

Vergoeding op basis van niet gebruikte reisdagen (iedere overnachting in het
ziekenhuis is één niet gebruikte reisdag) *Indien Annulering is meeverzekerd

Dagprijsvergoeding per etmaal tot maximaal de verzekerde som.
*Indien Annulering is meeverzekerd

Gedekte hulpmiddelen na een
ongeval/behandeling

Krukken en een eerste prothese

Een eerste prothese is gedekt, krukken en rolstoel niet

(Extra) reiskosten/vervoerskosten voor Maximaal € 250,- per gebeurtenis
ziekenhuisbezoek
Extra verblijf vanwege oponthoud,
natuurgeweld of staking

Onbeperkt

Onbeperkt (rubriek Hulpverlening)
Maximaal € 75,- per persoon per dag voor maximaal 10 dagen

(Tele)communicatie met de
hulpcentrale of derden

Maximaal € 200,- per persoon per reis

Maximaal € 250,- per polis per gebeurtenis

Geneeskundige kosten in Nederland

Maximaal € 1.000,- per persoon per reis

Maximaal € 1.250,- per persoon per reis

Spoedeisende tandheelkundige kosten Maximaal € 250,- per persoon per jaar
in het buitenland

Maximaal € 500,- per persoon per jaar

Tandheelkundige kosten als gevolg van Maximaal € 250,- per persoon per reis
een ongeval in het buitenland

Maximaal € 500,- per persoon per reis

Medische kosten voor een meereizend
huisdier
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Nationale-Nederlanden (wordt)

Maximaal € 125,- per huisdier en € 250,- per polis per jaar

Niet gedekt

Vergoeding reissom per persoon bij
annulering

Optionele dekking € 2.500,- per persoon per reis

Optionele dekking € 5.000,- per persoon per reis

Vergoeding reissom per polis bij
annulering

Maximaal € 10.000,- per polis per jaar

Geen maximering per polis (wel per persoon)

Doorlopende annuleringsverzekering
zonder reisverzekering

Niet mogelijk

Mogelijk

DEKKING
Nieuwwaardetermijn bij gedekt totaal
verlies
Zakelijke reizen

0 maanden, vergoeding dagwaarde
Gedekt tenzij de werkzaamheden gevaarlijk waren.

Nationale-Nederlanden (wordt)
12 maanden
Niet gedekt

Stage in het buitenland

Gedekt tenzij de werkzaamheden gevaarlijk waren

Gedekt

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Gedekt tenzij de werkzaamheden gevaarlijk waren

Gedekt

Maximum aaneengesloten reisduur
inclusief eventuele uitbreiding

90 dagen, geen uitbreiding mogelijk

90 dagen, uitbreiding tot 180 dagen mogelijk

Extra reiskosten bij terugroeping in
geval van overlijden familielid/partner

ONGEVAL, OVERLIJDEN EN
BLIJVENDE INVALIDITEIT
Overlijden door een ongeval
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Reaal (was)

Gedekt (rubriek Buitengewone kosten)
Gedekt (Basis, rubriek Hulpverlening)
- Kostprijs voor het bijwonen van begrafenis of crematie van niet-meereizende
huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad of in verband met levensgevaar van deze
personen.
- Dekking voor terugreis naar vakantiebestemming.
- Repatriëring huisdier indien volledige reisgezelschap terugkeert: maximaal € 500,per gebeurtenis, maximaal € 1.000,- per polis per jaar.

Reaal (was)
Maximaal € 25.000,- per persoon

Nationale-Nederlanden (wordt)
Maximaal € 37.500,- per persoon

Blijvende invaliditeit

Maximaal € 70.000,- per persoon per gebeurtenis

Maximaal € 50.000,- per persoon per ongeval

Overlijden door een motorongeval

Maximaal € 25.000,- per persoon (normale dekking). In geval van zonder helm (mee)
rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer € 2.500,- per
persoon.

Maximaal € 37.500,- per persoon.

Blijvende invaliditeit door een
motorongeval

Maximaal € 70.000,- per persoon per ongeval

Maximaal € 25.000,- per persoon per ongeval

Afwijkende uitkering bij overlijden door
een motorongeval

Alleen bij (mee)rijden zonder helm op een motorrijwiel met cilinderinhoud van 50cc of
meer gelden afwijkende bedragen.

Alleen bij invaliditeit gelden afwijkende bedragen.

WINTERSPORT
Off piste skiën of snowboarden
(opsporing/redding, geneeskundige
kosten, ongevallen)
Schade aan wintersportuitrusting

(ONDER)WATERSPORT
Schade aan duikuitrusting per persoon
Schade aan duikuitrusting per polis

GEVAARLIJKE SPORTEN
Gevaarlijke sporten zonder dekking

Reaal (was)
Gedekt, tenzij het verboden was om in het gebied te skiën

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis of € 7.000,- per polis. Geen aparte maximering

Reaal (was)
Maximaal € 3.500,- per persoon per reis
Maximaal € 7.000,- per polis per reis. Geen aparte maximering, viel onder bagage. De
dekking was standaard meeverzekerd, rubriek Bagage.

Reaal (was)
- bergwandeling of bergtocht (anders dan over wegen of terreinen welke zonder
bezwaar ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn)
- gevechtssporten
- rugby
- wielerwedstrijden en wedstrijden te paard
- bungee jumping en vergelijkbare waagstukken
- sport met luchtvaartuigen (anders dan parachutespringen, ballonvaren,
zweefvliegen, paragliding, hanggliding, delta- en ultralightvliegen en parapente)
- ijshockey, het voorbereiden tot of deelnemen aan wedstrijden (anders dan de
zogenaamde Gasterennen en Wisbiwedstrijden).

Nationale-Nederlanden (wordt)
Niet gedekt

Maximaal € 5.000,- per reis per persoon, geen maximering per polis

Nationale-Nederlanden (wordt)
Maximaal € 1.250,- per persoon per reis
Geen maximering

Nationale-Nederlanden (wordt)
*- parachutespringen, parasailing (parapenten), deltavliegen, zeilvliegen, hanggliding,
ultralightvliegen, bungyjumping, kitesurfen;
- bergsport, behalve als het om een tocht gaat langs gebaande wegen of over terreinen die
ook voor ongeoefende bergwandelaars begaanbaar zijn;
afdalen in grotten of spelonken, abseilen;
- wildwatervaren op water met een gevarenklasse hoger dan wildwaterklasse II, rafting;
- deelnemen aan of voorbereiden tot snelheids-, recorden betrouwbaarheidsritten/-races
met motor-, voer- en vaartuigen, trialrijden;
- jachtsport, vechtsporten, paardenwedstrijden, wielerwedstrijden, rugby, ijshockey;
- ijsklimmen, ijskletteren, skeleton, bobsleeën, skisskijöring, heliskiën, paraskiën, skialpinisme, wedstrijdrodeln, gletsjertochten;pringen of -vliegen,
- elke vorm van (semi)beroepssport
- varianten van deze sporten met een soortgelijk risico

Wel dekking maar geen uitkering volgens rubriek Ongevallen:

3874-40.2103

andere wintersporten dan alpineskiën, biatlon, langlaufen, monoskiën, rodelen,
schaatsen, skibob, skizeilen, skwallen, sleeën, snowboarden, surfskiën, swingbo
en ijszeilen; wedstrijdzeilen op zee, parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen,
paragliding, hanggliding, delta- en ultralightvliegen en parapente.
Schade aan sportuitrusting
gevaarlijke/avontuurlijke sporten

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis of € 7.000,- per polis per reis. Geen aparte
maximering

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis. Geen dekking voor schade door of in verband met
het beoefenen van of deelnemen aan risicovolle sporten

BAGAGE EN EIGENDOMMEN
(SCHADE, DIEFSTAL,
VERTRAAGD)
Vergoeding bagage per persoon
Vergoeding bagage per polis

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis
Maximaal € 7.000,- per polis per reis

Nationale-Nederlanden (wordt)

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis
Geen aparte maximering per polis

Diefstal uit een voer- of vaartuig

Maximaal € 3.500,- per persoon of € 7.000,- per polis per reis per genoemd item.
Geen aparte maximering. Diefstal van bagage (uitgezonderd geld, kostbaarheden
en reisdocumenten) uit een deugdelijk afgesloten vervoermiddel was gedekt, mits
opgeborgen in een van buitenaf niet zichtbaar afzonderlijke afgesloten (koffer)ruimte.
Diefstal van kostbaarheden en reisdocumenten uit een kampeerauto of caravan op
een kampeerterrein was wel gedekt, mits er ook sporen van braak aanwezig waren.

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis of maximaal per genoemd item voor bagage. Geen
aparte maximering. Kostbaarheden en reisdocumenten zijn niet verzekerd. De dekking
valt onder de standaard meeverzekerde bagagedekking, mits de bagage in een afgesloten
ruimte lag, van buitenaf niet zichtbaar was en er zichtbare sporen van braak zijn.

Aankopen vanwege vertraagde
bagage

Maximaal €300,- per persoon per reis

Maximaal € 100,- per persoon per reis, geen aparte maximering per polis

Tijdens de reis aangeschafte zaken

Maximaal € 300,- per persoon of polis per reis

Maximaal € 250,- per persoon of polis per reis

Op reis meegenomen giften voor
derden

Maximaal € 300,- per polis per reis, geen aparte maximering per persoon

Maximaal € 250,- per persoon per reis, geen maximering per polis

Schade per persoon aan
foto/film/video-apparatuur/
computerapparatuur/laptop/
tablet/e-reader/audioapparatuur/
spelcomputers

Maximaal € 2.000,- per persoon per reis

Maximaal € 1.500,- per persoon per reis

Schade per polis aan foto/film/videoapparatuur/computerapparatuur/
laptops/tablets/e-readers/
audioapparatuur/spelcomputers
Schade per persoon aan
telecommunicatie-apparatuur (mobiele
telefoon/smartphone)
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Reaal (was)

Maximaal € 4.000,- per polis per reis

Maximaal € 300,- per persoon per reis inclusief beltegoed tot € 30,-.

Geen aparte maximering per polis

Maximaal € 250,- per persoon per reis.

Schade per polis aan
Maximaal € 600,- per polis per reis inclusief beltegoed tot € 30,-.
telecommunicatie-apparatuur (mobiele
telefoon/smartphone)

Geen aparte maximering per polis

Schade aan losse navigatieapparatuur

Maximaal € 1.500,- per persoon per reis, geen aparte maximering per polis

Maximaal € 300,- per persoon of € 600,- per polis per reis

Schade per persoon aan
kostbaarheden

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis

Verschillen dekkingsgebied Europa

Geen uitsluitingen ten opzichte van NN

Syrië is uitgesloten

BAGAGE EN EIGENDOMMEN
(SCHADE, DIEFSTAL,
VERTRAAGD) vervolg
Schade per persoon aan sieraden
en horloges, brillen (op sterkte),
contactlezen of zonnebril (op sterkte)

Maximaal € 300,- per persoon per reis

Nationale-Nederlanden (wordt)

Maximaal € 250,- per persoon per reis

Schade per polis aan sieraden en
horloges

Maximaal € 600,- per polis per reis.

Geen maximering per polis

Schade aan bontwerk, (verre)kijkers

Niet gedekt

Maximaal € 250,- per persoon per reis, geen maximering per polis

Schade per persoon aan
muziekinstrumenten
Schade per polis aan kostbaarheden,
brillen op sterkte en contactlenzen,
zonnebrillen (op sterkte),
gehoorapparaten, medische
apparatuur
Schade per polis aan
muziekinstrumenten, prothesen
(niet gebit), medische apparatuur,
kampeeruitrusting
Schade aan gehoorapparaten en
beugels
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Reaal (was)

Maximaal. € 500,- per persoon per reis
Maximaal. € 7.000,- per polis per reis (geen aparte maximering per polis, wel per persoon
voor specifieke items).

Maximaal € 7.000,- per polis per reis (geen aparte maximering per polis, wel per
persoon).

Maximaal € 400,- per persoon per reis voor hoorapparaten en beugels samen.

Maximaal € 250,- per persoon per reis
Geen aparte maximering per polis (wel per persoon voor specifieke items).

Geen aparte maximering per polis

Maximaal € 500,- per persoon per reis.

Schade per persoon aan prothesen
(niet gebit), medische apparatuur of
kampeeruitrusting,

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis. Geen aparte maximering

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis. Geen aparte maximering

Schade aan hobby-/sportuitrusting

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis (geen aparte maximering).

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis (geen aparte maximering, m.u.v. duikuitrusting:
max. € 1.250,- per persoon per reis en golfuitrusting: max. € 1.500,- per persoon per reis).

Schade aan aan invalide-/
kinderwagens

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis en € 7.000,- per polis per reis (geen aparte
maximering).

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis (geen aparte maximering).

Schade aan imperials/dragers/boxen

Maximaal € 3.500,- per persoon per reis en € 7.000,- per polis per reis (geen aparte
maximering).

Maximaal € 250,- per persoon per reis.

Schade per polis aan hobby-/
sportuitrusting

Maximaal € 7.000,- per polis per reis (geen aparte maximering).

Geen maximering per polis (wel per persoon).

Schade per persoon aan surfplank,
opblaasbare boot, kano, kajak of
fietsen

Maximaal. € 400,- per object per reis

Maximaal € 500,- per persoon per reis.

BAGAGE EN EIGENDOMMEN
(SCHADE, DIEFSTAL,
VERTRAAGD) vervolg

Nationale-Nederlanden (wordt)

Schade per polis aan surfplank,
opblaasbare boot, kano, kajak of
fietsen

Maximaal € 7.000,- per polis per reis (geen aparte maximering per polis, wel per object).

Geen maximering per polis (wel per persoon).

Schade aan gereedschappen (niet
auto/motor)

Niet gedekt

Maximaal € 2.500,- per persoon per reis (geen aparte maximering).

Schade aan auto-/motortoebehoren,
onderdelen of gereedschappen

Niet gedekt

Maximaal € 250,- per persoon per reis voor auto- of motorgereedschappen,
caravanspiegels, sneeuwkettingen, imperialen, draagrekken, ski- en bagageboxen en
motorkoffers samen.

Vergoeding per persoon voor diefstal/
verlies van geld
Vergoeding per polis voor diefstal/
verlies van geld
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Reaal (was)

Maximaal € 500,- per polis per reis
Maximaal € 500,- per polis per reis

Maximaal € 250,- per persoon per reis
Maximaal € 750,- per polis per reis

VERVOER

3874-40.2103

Dekkingsgebied automobilistenhulp

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Europa (inclusief Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, geheel Turkije en de
Europa (inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en Turkije), exclusief
Baltische Staten) en Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië. Albanië, Groenland en Nederland, Algerije, Egypte, Israël, Marokko en Tunesië.

Reparatie langs de weg (loonkosten)

Optioneel gedekt, maximaal € 125,- per polis per gebeurtenis

Sleepkosten naar het dichtstbijzijnde
reparatiebedrijf

Maximaal € 1.000,- per polis per reis

Vervangende bestuurder

Niet gedekt

Optioneel gedekt, maximaal € 200,- per gebeurtenis voor arbeidsloon. Bij het
uitvoeren van de hulp door NN Alarmcentrale volledig vergoed
Maximaal € 200,- per gebeurtenis. Bij het uitvoeren van de hulp door NN Alarmcentrale
volledig vergoed
*op basis van gekozen dekking
Transport naar Nederland optioneel gedekt

Verkeersrechtsbijstand

Optioneel gedekt. Interne kosten: kostprijs; externe kosten: max. € 25.000,- (verhaals- Niet gedekt
of strafzaken) en max. € 5.000,- (overig, bv. contractsconflicten). Franchise € 125,-.

Repatriëring van een bromfiets naar de
woonplaats in Nederland

Gedekt, tenzij de kosten van het transport hoger liggen dan de dagwaarde van het
voertuig

Niet gedekt

Vervangend vervoer/verblijf

Optioneel gedekt

Gedekt

Verblijfskosten bij reparatie binnen het
'standaard' aantal reparatiedagen

Maximaal € 50,- per persoon per dag, max. 10 dagen

Maximaal € 75,- per persoon per dag

Verblijfskosten bij reparatie langer dan
het 'standaard' aantal reparatiedagen

Maximaal € 50,- per persoon per dag, max. 10 dagen

Maximaal € 75,- per persoon per dag, max. 10 dagen

Huur van een motorrijtuig of
vervangend motorrijtuig bij reparatie
langer dan het ‘standaard’ aantal
reparatiedagen

Maximaal € 2.500,- per reis

Reiskosten van openbaar vervoer bij
reparatie langer dan het 'standaard'
aantal reparatiedagen

Maximaal € 2.500,- per reis

Maximaal € 100,- per dag, maximaal 90 dagen (180 dagen met de ‘Lang-op-reisdekking’)

Kostprijs standaard gedekt

Onvoorziene vertraging van openbaar
vervoer

Minimaal 3 dagen op reis. Vertraging van acht tot twintig uur: uitkering voor één dag.
Vertraging van twintig tot 32 uur: uitkering voor twee dagen. Vertraging van langer
dan 32 uur: uitkering voor 3 dagen.

Aankomst meer dan 8 uur te laat, dagprijsvergoeding per etmaal voor max. 5 dagen en per
persoon tot maximaal de verzekerde som op polis
*Indien Annulering is meeverzekerd

Huur van een vervangende (brom)fiets
bij uitval

Maximaal € 2.500,- per reis

Maximaal € 25,- per object per dag, maximaal 90 dagen (180 dagen met de 'Lang-opreisdekking')

Huur van een caravan, vervangend
verblijf of vervangende aanhanger bij
uitval

Maximaal € 2.500,- per reis

Maximaal € 100,- per object per etmaal, max. 90 dagen (180 dagen met de 'Lang-opreisdekking')

VERBLIJF

Nationale-Nederlanden (wordt)

Huur van vervangende tent/verblijf bij
uitval

Maximaal € 300,- per polis per gebeurtenis

Maximaal 20 dagen, maximaal € 2.500,- per polis voor de (resterende) duur van het
voorgenomen verblijf

Schade aan logies/verblijf

Maximaal € 250,- per polis per reis

Maximaal € 1.000,- per persoon per reis

Franchise bij
€ 25,- per gebeurtenis
aansprakelijkheidsschades aan logies/
verblijf of verlies van (kluis)sleutels

Geen franchise

Verlies van (kluis)sleutels

Maximaal € 250,- per persoon per reis

RECHTSBIJSTAND

Maximaal € 250,- per polis per reis

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Rechtsbijstand

- Interne kosten: kostprijs
- Externe kosten: maximaal € 25.000,- per gebeurtenis voor verhaals- of strafzaken
en maximaal € 5.000,- voor overige geschillen zoals contractsconflicten.
- Franchise € 125,-.

- Interne kosten: kostprijs
- Externe kosten: maximaal € 15.000,- per gebeurtenis. Buiten Europa (werelddekking):
externe kosten: maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
- Geen franchise.

Externe kosten binnen Europa

Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis voor verhaals- en strafzaken en € 5.000,- per
gebeurtenis voor overige geschillen

Maximaal € 15.000,- per gebeurtenis

Externe kosten buiten Europa

Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis voor verhaals- en strafzaken en maximaal €
5.000,- per gebeurtenis voor overige geschillen

Maximaal € 5.000,- per gebeurtenis

Franchise voor (reis)rechtsbijstand in
het buitenland

3874-40.2103

Reaal (was)

€ 125,- per contractueel geschil, voor overige geschillen geen franchise

Geen franchise

ANNULERINGSREDENEN
Annuleren wegens overlijden van 3e
graads familie of een vriend(in)
Annuleren wegens ernstig ongeval,
ziekte of overlijden van een (huis)dier

Niet gedekt
Gedekt indien binnen 14 dagen voor vertrek

Nationale-Nederlanden (wordt)
Gedekt als dit tijdens de reis of binnen 2 weken voor vertrek gebeurt
Niet gedekt

Medische ingreep waarvoor
verzekerde op een wachtlijst staat of
een transplantatie

Niet gedekt

Gedekt

Zwangerschap

Niet gedekt

Niet gedekt tenzij een arts de reis om medische redenen de reis afraadt en/of als
medische complicaties optreden

Vaste baan na werkloosheid

Gedekt indien de baan minimaal 20 uur per week is

Gedekt

Tijdelijke baan na werkloosheid

Gedekt indien de baan voor minimaal 20 uur per week is en de duur ten minste een
half jaar

Gedekt indien de baan voor minimaal 20 uur per week is en de duur ten minste één jaar

Voorgenomen scheiding

Gedekt mits de procedure na boeking in gang was gezet

Gedekt als de procedure uiterlijk 4 weken na de annulering in gang is gezet

Toewijzing van een huurwoning

Gedekt mits de huur binnen 30 dagen voor aanvang van de reis inging.

Gedekt mits de huur tijdens de reis ingaat

Ernstige schade aan de woning van
verzekerde

Gedekt

Gedekt bij noodzakelijke aanwezigheid

Ernstige schade aan het eigen bedrijf
van verzekerde

Gedekt

Gedekt bij schade door brand, inbraak, explosie, storm of overstroming en noodzakelijke
aanwezigheid

Ernstige schade aan het bedrijf waar
verzekerde werkt

Gedekt bij noodzakelijke aanwezigheid

Gedekt bij schade door brand, inbraak, explosie, storm of overstroming en noodzakelijke
aanwezigheid

Diefstal/verlies/vermissing van
reisdocumenten
Uitval van de buitenlandse gastheer/
vrouw van het verblijf

3874-40.2103

Reaal (was)

Niet gedekt
Gedekt

Gedekt als het redelijkerwijs niet mogelijk is om op tijd vervangende documenten te
krijgen
Gedekt mits verblijf hierdoor onmogelijk wordt en de gastheer/vrouw familie is.

Uitval van het geboekte
vakantieverblijf

Niet gedekt

Gedekt als het niet meer mogelijk is om hier te verblijven en in de direct omgeving
geen andere, gelijkwaardige accomodatie beschikbaar is

Uitval van een (zaak)waarnemer

Niet gedekt

Gedekt

