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

Uitgave september 2021

Motorverzekering

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Motorverzekering van Reaal en de Motorverzekering ZPP 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 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 Motorverzekering Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-05|03 117 18-02) en Motorverzekering ZekerheidsPakket Particulieren NationaleNederlanden P 0000-08|PP 4415-04|PP 4425-03|PP 4435-03|PP 4456-03|PP 3352-03|PP 3355-03.
ALGEMEEN
Dekkingen

Reaal (was)
Hoofddekking
- Wettelijk aansprakelijkheid
Aanvullende dekkingen
- Beperkt casco
- Volledig Casco
- Ongevallenverzekering Opzittenden
- Schadeverzekering Opzittende
- Verhaalsbijstand

3891-40.2103

Opzegtermijn

Na een jaar: 1 maand

Nationale-Nederlanden (wordt)
Hoofddekkingen
- WA
- WA Extra
- WA Casco
Aanvullende dekkingen
- Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig
- Ongevallenverzekering Opzittenden
Na een jaar: dagelijks

DEKKINGEN ALGEMEEN
(deels) Zakelijk gebruik

Reaal (was)
Gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)
Niet gedekt

3891-40.2103

WA
WAM bedrag letselschade

€ 6.070.000,-

€ 7.500.000,-

Maximale bedrag zekerheidsstelling

€ 45.000,-

€ 50.000,-

Schade aan bedrijfsvoertuig
verzekerde

Gedekt

Niet gedekt

Hulpverlening binnen Nederland door
diefstal

Gedekt

Niet gedekt

Hulpverlening binnen Nederland door
mechanische problemen

Gedekt

Niet gedekt

Vervoer van motor naar Nederland
indien (nood)reparatie niet mogelijk is

Maximaal 2 dagen

Niet gedekt

Vervangende bestuurder in buitenland

Gedekt

Niet gedekt

Overnachtingskosten in buitenland

Gedekt, maximaal 1 overnachting tot € 75

Niet gedekt

WA EXTRA
Eigen risico

€ 100,-

Nationale-Nederlanden (wordt)
€ 150,-, € 300,-, € 400,-, € 500,-, € 750,- of € 1.000,-

Verhoging eigen risico bij schade door
bestuurder jonger dan 24 jaar

€ 50,-

Niet van toepassing

Uitsluitingen transportschade

Krassen, schrammen, lakschade en schade als gevolg van takelen is uitgesloten

Geen uitsluitingen

Averij grosse

Niet gedekt

Gedekt

Vervangen van sloten en sleutels

Maximaal € 500,-

Gedekt

Dagvergoeding bij diefstal

€ 25,- per dag, totaal maximaal € 750,-

€ 12,- per dag, totaal maximaal € 360,-

Schadeherstel zonder tussenkomst
expert

Maximaal € 400,- boven eigen risico

Geen schadeherstel zonder overleg met maatschappij/expert

Maximum cataloguswaarde standaard
waarderegeling bij totaal verlies
nieuwe motor

Geen maximum

€ 17.500,-

Gemonteerde accessoires,
audio- en telecommunicatie- en
navigatieapparatuur

10% van de cataloguswaarde

€ 500,-

Geïntegreerde navigatieapparatuur

Onbeperkt

€ 500,-

Losse navigatieapparatuur

3891-40.2103

Reaal (was)

Niet gedekt

€ 500,-

Overige accessoires

10% van de cataloguswaarde

€ 500,-

Motorkleding

€ 1.000,-

€ 500,-

Alarminstallatie

10% van de cataloguswaarde

€ 500,-

CASCO
Eigen risico

€ 100,-

Nationale-Nederlanden (wordt)
€ 150,-, € 300,-, € 400,-, € 500,-, € 750,- of € 1.000,-

Verhoging eigen risico bij schade door
bestuurder jonger dan 24 jaar

€ 50,-

Niet van toepassing

Uitsluitingen transportschade

Krassen, schrammen, lakschade en schade als gevolg van takelen is uitgesloten

Geen uitsluitingen

Averij grosse

Niet gedekt

Gedekt

Hulpverlening binnen Nederland door
diefstal
Hulpverlening binnen Nederland door
van buitenkomende onheilen

Gedekt
Niet gedekt

Niet gedekt
Gedekt

Hulpverlening binnen Nederland door
mechanische problemen

Gedekt

Niet gedekt

Hulpverlening buiten Nederland door
mechanische problemen

Gedekt

Niet gedekt

Recht op vervangend vervoer voor
bestuurder en opzittende inclusief
bagage

3891-40.2103

Reaal (was)

Niet gedekt

Maximaal 5 dagen en er mag geen gebruik zijn gemaakt van taxivervoer

Aantal dagen waarna recht op vervoer
van de motor naar Nederland ontstaat
als (nood)reparatie niet mogelijk is

2 dagen

Niet gedekt

Vervangende bestuurder in buitenland

Gedekt

Niet gedekt

Overnachtingskosten in het buitenland

Maximaal 1 overnachting tot € 75,-

Niet gedekt

Vervanging van sloten en sleutels

Maximaal € 500,-

Niet gedekt

Dagvergoeding bij diefstal

€ 25,- per dag, totaal maximaal € 750,-

€ 12,- per dag, totaal maximaal € 360,-

Schadeherstel zonder tussenkomst
expert

Maximaal € 400,- boven eigen risico

Geen schadeherstel zonder overleg met maatschappij/expert

Maximum cataloguswaarde standaard
waarderegeling bij totaal verlies
nieuwe motor

Geen maximum

€ 17.500,-

CASCO (vervolg)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Standaard verzekerd bedrag
voor gemonteerde accessoires,
audio- en telecommunicatie- en
navigatieapparatuur

10% van de cataloguswaarde

€ 500,-

Verzekerd bedrag geïntegreerde
navigatieapparatuur

Onbeperkt

€ 500,-

Verzekerd bedrag losse
navigatieapparatuur

Niet gedekt

€ 500,-

Standaard verzekerd bedrag overige
accessoires

10% van de cataloguswaarde

€ 500,-

Verzekerd bedrag motorkleding

€ 1.000,-

€ 500,-

Standaard verzekerd bedrag
alarminstallatie

10% van de cataloguswaarde

€ 500,-

A € 7.500,- / B € 25.000,-

A € 5.000,- / B € 25.000,-

ONGEVALLENVERZEKERING
OPZITTENDEN
Verzekerde bedragen

SCHADEVERZEKERING
OPZITTENDEN
Verzekerd bedrag

€ 1.000.000,-

Niet mogelijk

Mogelijk

Niet mogelijk

3891-40.2103

PECHHULPVERZEKERING
BUITENLAND
Aanvullende pechhulpverzekering in
buitenland

