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

Uitgave september 2021

WA Oldtimerverzekering voor auto’s

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de WA auto Oldtimerverzekering van Reaal en de WA auto Oldtimerverzekering 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 de paarse velden. Na dit jaar gaan de voorwaarden van Nationale-Nederlanden gelden. Nationale-Nederlanden heeft geen product voor de Oldtimerverzekering
bromfietsen en motors. Deze verzekering wordt niet omgezet naar het ZekerheidsPakket Particulieren maar blijft conform de voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket 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.

Verschillenoverzicht WA Oldtimer Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 108 18-05|03 119 16-01) en WA Oldtimerverzekering ZekerheidsPakket Particulieren NationaleNederlanden (PP 0000-08|PP 3352-03|PP 4215-03).
ALGEMEEN

3896-40.2103

Verzekerde oldtimers

Reaal (was)
Oldtimer bromfiets, oldtimer motor en oldtimer auto

Nationale-Nederlanden (wordt)
Oldtimer auto

Verzekerde rijders

Verzekeringnemer, de eigenaar, bezitter of houder, bestuurder en de passagiers/bijrijders

De verzekeringnemer, de bezitter of houder van de oldtimer, personen die met
toestemming in uw oldtimer rijden en werkgever

Automatische beindiging

* Als u, of uw erfgenaam, geen belang meer hebben bij de oldtimer. Dit moet binnen 14
dagen aan ons worden gemeld.
*Als uw oldtimer een buitenlands kenteken krijgt.
* Als u aar het buitenland verhuist.
* Als u overlijdt. Uw oldtimer is dan nog een jaar verzekerd, daarna stopt de verzekering.
* Als er sprake is van totaal verlies en het kenteken is afgemeld bij het RDW.
* Op de verlengingsdatum van uw Pakket, als uw oldtimer meer dan 180 dagen
aaneengesloten per jaar in het buitenland wordt gestald of gebruikt. Er geldt voor ons een
opzegtermijn van twee maanden.
* Als er geen andere auto voor dagelijks gebruik aanwezig is waarvan het kenteken op de
naam van verzekeringnemer of partner daarvan staat.
* Als u uw oldtimer niet alleen recreatief gebruikt
* als u meer dan 10.000 km per verzekeringsjaar met de oldtimer rijdt.

* Als u de verzekering opzegt. De verzekering heeft een looptijd van minimaal een
jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering op elk moment opzeggen en is er
geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via Nationale Nederlanden via
0886630663 of via uw verzkeringsadviseur.
* Als u overlijdt of als u de oldtimer verkoopt. De verzekering eindigt ook als dit in het
eerste jaar gebeurt.
* Als wij de verzekering eindigen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen als u de premie niet
betaalt of als u fraude pleegt.

Bijdekking schadeverzekering

In- en opzittenden

Inzittenden

Uitkering bij overlijden opzittenden

€ 10.000,-

€ 5.000,-

Uitkering bij blijvende invaliditeit
opzittenden

€ 50.000,-

€ 25.000,-

UW VERZEKERING

Nationale-Nederlanden (wordt)

Dekking verzekering

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade aan personen en/of
schade aan zaken die is veroorzaakt met of door:
* de oldtimer
* een gekoppelde aanhangwagen, caravan of vouwwagen
* lading die van de oldtimer of gekoppelde caravan valt.

U bent verzekerd voor:
* schade die u met uw oldtimer veroorzaakt aan de eigendommen van iemand anders.
* Verwondingen die u met uw olditmer toebrengt aan iemand anders.

Dekkingsgebied

Alle landen op de groene kaart en Azerbeidszjan en Rusland.

Alle landen op de groene kaart. Azerbeidzjan en Rusland niet.

Schade aan één van uw andere auto's
of motorrijwielen

Totale schade gedekt

Maximaal €50.000,-

Waarborgsom

Maximaal € 45.000,-

Maximaal € 50.000,-

Beredding

Niet gedekt

Gedekt

Hulp bij ongeval of na diefstal

Gedekt

Niet gedekt

Transport van oldtimer naar adres in
Nederland

Gedekt

Niet gedekt

Vervoer van in/opzittenden en bagage
naar een adres binnen Nederland

Gedekt

Niet gedekt

Vergoedingen
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Reaal (was)

* Maximaal €2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan een andere auto of andermans
spullen
* Maximaal €6.070.000 per gebeurtenis voor schade doordat iemand anders gewond
raakt, invalide wordt of zelfs overlijdt.

* Maximaal €2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan de spullen van iemand
anders
* Maximaal €7.500.000 per gebeurtenis voor schade doordat iemand anders gewond
raakt

Hulp bij diefstal

Gedekt

Niet gedekt

Vordering overheid

Gedekt

Niet gedekt

Schade door voorbereiden van of
deelnemen aan regelmatigheids- of
behendigheidsritten en -wedstrijden

Gedekt als deze met toestemming van de bevoegde instanties werden gehouden en
de gemiddelde snelheid niet hoger was dan 50 kilometer per uur

Gedekt als kan worden aangetoond dat iemand de oldtimer voor deze wedstrijd of rit heeft
gebruikt zonder dat verzekerde (of een medeverzekerde) dat wist of wilde en verzekerde
(of een medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets te verwijten valt
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EINDE VAN
VERZEKERING

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Beëindiging vanwege gebrek aan
belang

De verzekeringnemer moet dit binnen 14 dagen melden. Daarna eindigt de verzekering.
Actie nodig vanuit verzekeringnemer

Verzekering eindigt van rechtswege. Geen actie nodig vanuit verzekeringnemer

Beëindiging vanwege overlijden

Na een jaar stopte de verzekering automatisch

De verzekering eindigt:
• negen maanden nadat de erfgenamen
redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van het
overlijden; of
• (als dit eerder is) negen maanden na het moment
dat Nationale-Nederlanden bericht heeft gekregen van het overlijden.

