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

Uitgave september 2021

Rechtsbijstandverzekering

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Rechtsbijstandverzekering van Reaal en de Rechtsbijstandverzekering 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.
De inhoud van deze vergelijkingslijst is onder andere tot stand gekomen met verschillen die ook door MoneyView zijn benoemd (jun 2020). Let op, de dekking van de Rechtsbijstandverzekering was bij het Reaal Goed Geregeld Pakket anders opgebouwd dan bij het ZekerheidsPakket
Particulieren bij Nationale-Nederlanden. Bij Reaal was de basisdekking standaard inclusief verkeer en wonen. Bij het ZekerheidsPakket Particulieren zijn verkeer en wonen aparte modules die los van elkaar zijn af te sluiten. Bij ons voorstel voor de verzekering bij Nationale-Nederlanden zijn
beide aanvullende modules standaard voor de verzekerde toegevoegd, zodat de klant zoveel mogelijk dezelfde dekking heeft. Het is mogelijk om deze voor verkeer of wonen te annuleren. Het aantal afgesloten modules bepaalt de hoogte van de premie.

Verschillenoverzicht Rechtsbijstandverzekering Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-02|03 104 16-01) en Rechtsbijstandverzekering ZekerheidsPakket Particulieren
Nationale Nederlanden (PP 0000-08|PP 1200-06 (2002-40.2101).
ALGEMEEN

Nationale-Nederlanden (wordt)

Welke dekkingscombinaties zijn
mogelijk (standaard en uitbreidingen)?

Standaarddekking (Consument, Wonen en Verkeer) is uit te breiden met:
- Werk en Inkomen;
- Fiscaal en Vermogen.

	Standaarddekking inclusief Consument (C); uit te breiden met:
- Verkeer (V);
- Wonen (W);
- Werk en Inkomen (W&I);
- Belastingen en Vermogensbeheer (B&V);
- Mediation bij Echtscheiding.

Opzegtermijn

Na een jaar: 1 maand

Na een jaar: dagelijks

VERZEKERDEN
Kinderen die bij de andere ouder
wonen/verblijven
Inwonende bloed- en aanverwanten

(Onbezoldigd) Vrijwilliger

3873-40.2107

Reaal (was)

Reaal (was
Niet gedekt op de polis van de verzekeringnemer bij wie ze niet wonen
Gedekt mits ongehuwd. Of als deze vanwege een voltijd dagstudie ergens anders
in Nederland woonden of in een verpleeginrichting in Nederland verbleven. Onder
kinderen vielen ook pleeg-, stief- en adoptiekinderen.
Gedekt mits geen inkomsten

Nationale-Nederlanden (wordt)
Gedekt als zij door een omgangsregeling of co-ouderschap bij de verzekeringnemer
verblijven, mits de gekozen gezinssituatie alleenstaande/gezin met kinderen is.
Gedekt mits ongehuwd. Of als deze vanwege een dagstudie buitenshuis wonen of in
een verpleeghuis wonen dat door de overheid erkend is. Onder kinderen vallen ook
pleeg- en stief- en adoptiekinderen.
Gedekt

VERZEKERDEN (vervolg)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Eigen risico bij zelf gekozen
externe rechtshulp bij procedures
waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt

€ 250,-.

Geen

Termijn terugbetaling waarborgsom

Zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen 1 jaar na verstrekking

Termijn in overleg bepaald
Indien de borgsom als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet of slechts ten
dele wordt vrijgegeven, is verzekerde verplicht het niet vrijgegeven bedrag zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk is aan DAS te vergoeden.

Reisgenoot van een verzekerde tijdens
vakantie

Gedekt voor de duur van deze reis voor het verhalen van schade ontstaan door
beschadiging van lijf of goed en voor strafzaken

Gedekt voor de duur van deze reis, voor zover het gaat om het verhalen van schade aan
eigen lijf of eigen zaken, anders dan vervoermiddelen

Dekkingsgebied geschillen
onrechtmatige daad

Dekkingsgebied Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee

Dekkingsgebied Nederland

Europa en de niet Europese landen aan de Middellandse Zee

Europese Economische Ruimte (EER) en de landen die op de ‘groene kaart’ staan en niet
zijn doorgestreept. DAS behandelt de zaak volgens het recht dat in het betreffende land
geldt.

VERKEER

3873-40.2107

Dekkingsgebied strafzaken in het
verkeer
Dekkingsgebied ongeval of
verkeersfout (uitgezonderd strafzaken
wegens (vermeende) fout van
verzekerde)

Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee

Europese Economische Ruimte (verzekerde is bestuurder) of de wereld (verzekerde is
geen bestuurder)

Dekkingsgebied ongeval buiten het
verkeer

Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee

De wereld

Geschillen over koop of verkoop van
tweedehands motorrijtuigen verzekerd

Gedekt mits gekocht met schriftelijke garantie van een officiële dealer. Dekingsgebied Optioneel gedekt. Dekkingsgebied voor verkoop is de Europese Unie en voor koop
was zowel voor koop als verkoop de Europese Unie
Nederland

Geschillen over de aan- en verkoop of
het bezit (reparatie, sleep, vervoer en
dergelijke) van pleziervaartuigen

Gedekt in de Basisdekking (Consument, Wonen en Verkeer)

Gedekt in module Consument

Maximum nieuwwaarde
pleziervaartuigen bij geschillen

€ 200.000,-.

€ 100.000,-.

VERKEER (vervolg)
Strafrechtelijke vervolging naar
aanleiding van een verkeersdelict

Reaal (was)
Gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)
Gedekt als Dekking Verkeer van DAS is afgesloten. Het dekkingsgebied is de wereld,
tenzij de verzekerde het motorrijtuig zelf bestuurde bij de verkeersovertreding en/of het
verkeersmisdrijf. In dat geval bestaat het dekkingsgebied uit de landen die behoren tot
de Europese Economische Ruimte en de landen die niet zijn doorgestreept op de ' groene
kaart'.
Uitzonderingen waarbij geen rechtsbijstand wordt verleend:
- in de fase die aan de dagvaarding vooraf gaat
- als verzekerde een voorstel heeft gehad om een geldsom te betalen of een taakstraf uit
te voeren, met het doel om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als verzekerde een HALT-procedure kan doorlopen om verdere strafvervolging te
voorkomen;
- als verzekerde een administratieve straf krijgt in de vorm van een boete;
- als verzekerde (mede) wordt beschuldigd van een strafbaar feit dat verzekerde met
opzet heeft gepleegd (een opzetdelict);
- als verzekerde (mede) wordt verdacht van een snelheidsovertreding.

Strafrechtelijke vervolging anders dan
als gevolg van een verkeersdelict

Gedekt

3873-40.2107

Dekkingsgebied strafzaken anders dan Europa en de niet Europese landen aan de Middellandse Zee
als gevolg van een verkeersdelict

Gedekt. Uitzonderingen, waarbij geen rechtsbijstand wordt verleend:
- in de fase die aan de dagvaarding vooraf gaat
- indien verzekerde een voorstel heeft gehad om een geldsom te betalen of een taakstraf
uit te voeren, met het doel om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als verzekerde een HALT-procedure kan doorlopen om verdere strafvervolging te
voorkomen;
- als verzekerde een administratieve straf krijgt in de vorm van een boet;
- als verzekerde (mede) wordt beschuldigd van een strafbaar feit dat verzekerde met
opzet heeft gepleegd (een opzetdelict);
- als verzekerde (mede) wordt verdacht van een snelheidsovertreding.
Bij verzekerde Europa, bij een derde persoon de wereld.

Termijn waarbinnen vrijspraak gemeld
moet worden om voor vergoeding in
aanmerking te komen

Zo spoedig mogelijk, maar er werd geen termijn gesteld

Zo spoedig mogelijk doch eerst nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is en de
tegenpartij er niet meer tegen in beroep kan gaan

Passagier of (gemachtigde) bestuurder
van een voer-/vaartuig van verzekerde

Gedekt voor schadeverhaal en strafzaken

Gedekt voor schadeverhaal als gevolg van een verkeersongeval

WONEN

Nationale-Nederlanden (wordt)

Geschillen van bewoner met de
Vereniging van Eigenaars (VvE)

Gedekt in de basisdekking (Consument, Wonen en Verkeer) met Nederland als
dekkingsgebied.

Geschillen over ontruiming van de 1e
woning/hoofdwoning door de overheid

Gedekt

Optioneel gedekt. Ontruiming indien de desbetreffende eigen woning bij aanvang van de
huur/koop was gekraakt of aan een derde was verhuurd is niet verzekerd.

Geschillen over de 2e woning of een
vakantiehuis van verzekerde in het
buitenland

Optioneel gedekt mits voor eigen gebruik bestemd (module Fiscaal en Vermogen).
Dekkingsgebied Europese Unie.

Niet gedekt

Geschillen over (gedeeltelijke) verhuur
eigen woning

Gedekt als de woning tijdelijk werd verhuurd omdat deze te koop stond en nog niet
verkocht was

Optioneel gedekt als verzekerde het huis waarin hij woont gedeeltelijk verhuurd. Verhuur
van de eigen woning waarin hij zelf niet woont, is dit niet gedekt

WERK EN INKOMEN

3873-40.2107

Reaal (was)

Reaal (was)

Niet gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)

Geschillen van bewoner met de
Vereniging van Eigenaars (VvE)

Gedekt in de basisdekking (Consument, Wonen en Verkeer) met Nederland als
dekkingsgebied.

Niet gedekt

Strafzaken in loondienst

Optioneel gedekt in de module: Werk en Inkomen. Het dekkingsgebied was Europa en Niet gedekt
de niet Europese landen aan de Middellandse Zee

Dekkingsgebied geschillen over
studiefinanciering

Europese Unie

Nederland

Tuchtzaken als (ex-)werknemer of
ambtenaar

Optioneel gedekt (module Werk en Inkomen)

Niet gedekt

BELASTINGEN EN
VERMOGENSBEHEER

Reaal (was)

Geschillen over vermogensbeheer
(zoals effectenhandel)

Optioneel gedekt

Optioneel gedekt, mits de wederpartij beschikt over een vergunning van de Autoriteit
Financiële Markten

Dekkingsgebied voor geschillen over
het lidmaatschap van een (sport-)
vereniging

Europese Unie

Nederland

Geschillen over vreemdelingenrecht

Gedekt in Nederland

Niet gedekt

Wachttijd voor geschillen met
betrekking tot sociale verzekeringen

Geen wachttijd

24 maanden indien men een uitkering of voorziening ontvangt op grond van een sociale
verzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering

MEDIATION & ECHTSCHEIDING Reaal (was)

3873-40.2107

Nationale-Nederlanden (wordt)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Mediation (anders dan (echt)
scheidingsmediation)

€ 25.000,-

€ 30.000,-

Wachttijd voor scheidingsmediation (in
maanden)

36 maanden

12 maanden

Maximum bedrag voor
scheidingsmediation

€ 2.000,-.

€ 3.000,-

DEKKING GESCHILLEN

Reaal (was)

Geschillen als gevolg van een
onrechtmatige daad van een derde

Standaard (consument) of optioneel (verkeer) gedekt

Geschillen over een nietNiet gedekt
consumentenkoop verzekerd (bijv. (ver)
koop via marktplaats of Facebook)

Gedekt in Europese Unie

Dekkingsgebied voor geschillen
omtrent boekingen en overeenkomst
van (vakantie)reizen

De wereld

Europese Unie.

Dekkingsgebied voor geschillen over
(foutief) medisch handelen van derden

Europa en de landen grenzend aan Middellandse Zee

Europese Unie

Dekkingsgebied voor
onderwijsgeschillen

Europese Unie

Nederland

Geschillen als gevolg van een
onrechtmatige daad van een derde en
dekkingsgebied

Gedekt in de Basisdekking (Consument, Wonen en Verkeer). Dekkingsgebied Europa
en de landen grenzend aan Middellandse Zee

Gedekt in de module Consument (standaard) en Verkeer (optioneel). Het dekkingsgebied in
module Consument: Nederland en in module Verkeer: Wereld

FRANCHISE

3873-40.2107

Gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Standaard franchise (minimum
financieel belang) voor een gedekt
geschil

€ 175,-

€ 0,-

Afwijkende franchise

Niet van toepassing

€ 0,- (standaard) of € 500,- (tegen premiekorting)

Franchise voor verkeerszaken en straf- € 0,en tuchtzaken

€ 0,- (standaard) of € 500,- (tegen premiekorting)

Franchise voor geschillen met
betrekking tot consument en wonen,
arbeidsrecht, sociale verzekeringen,
fiscaal en vermogen, letselschade
(ontstaan buiten het verkeer),
geschillen buiten Europa (inclusief de
niet Europese landen grenzend aan de
Middellandse Zee?

€ 0,- of € 500,- (tegen premiekorting). De franchise geldt niet voor juridische
adviezen.

€ 175,-

3873-40.2107

EXTERNE KOSTEN
(MAXIMUM VERGOEDING)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Verzekerder bedragen externe kosten

Volledig gedekt

Keuze uit € 7.500,-; € 15.000 of € 30.000,-

Maximumvergoeding voor externe
kosten bij verkeerszaken (bijvoorbeeld
voor het verhalen van de schade) of bij
straf- en tuchtzaken

Volledig gedekt

Keuze (met premiegevolg) uit de volgende verzekerde bedragen: € 7.500,-; € 15.000,
of € 30.000,-

Maximumvergoeding voor externe
kosten bij geschillen op het gebied van
fiscaal en vermogensrecht, personenen familierecht, erfrecht (geschil
over erfenis), geschillen met buren
(bijvoorbeeld over overlast en hinder),
(vakantie)reizen (bijvoorbeeld over
boeking, overeenkomst of vervoer),
letselschade (ontstaan buiten het
verkeer) en geschillen buiten de EU
of Europa (evt. incl. de landen aan de
Middellandse Zee)?

€ 25.000,-.

Keuze (met premiegevolg) uit de volgende verzekerde bedragen: € 7.500,-; € 15.000,
of € 30.000,-

Maximumvergoeding voor externe
kosten bij geschillen op het gebied
van zaakschade (ontstaan buiten het
verkeer)

€ 27.500,-

Keuze (met premiegevolg) uit de volgende verzekerde bedragen: € 7.500,-; € 15.000,
of € 30.000,-

Keuze uit verzekerde bedragen bij
het inschakelen van zelf gekozen
externe rechtshulpverlener bij
procedures waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt

Niet mogelijk

Wel mogelijk

Standaard maximumvergoeding voor
externe kosten bij het inschakelen
van een door verzekerde zelf
gekozen externe rechtshulpverlener
bij arbeidsrechtelijke procedures,
bij bestuursrechtelijke procedures
of sociaalverzekeringsrechtelijke
procedures waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt?

€ 6.050,- inclusief btw voor de behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige
kosten) van de gekozen advocaat in de betreffende procedure

€ 30.000,- (met premiegevolg)

3873-40.2107

EXTERNE KOSTEN
(MAXIMUM VERGOEDING)
vervolg

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Maximumvergoeding bij financieel
onvermogen van de tegenpartij
bij schade ten gevolge van de
onrechtmatige daad van die partij

€ 12.500,-

€ 1.500,-

Juridisch advies bij strafrechtelijke
vervolging

Gedekt

Gedekt. Uitzonderingen waarbij geen rechtsbijstand wordt verleend:
- in de fase die aan de dagvaarding vooraf gaat
- indien verzekerde een voorstel heeft gehad om een geldsom te betalen of een taakstraf
uit te voeren, met het doel om verdere strafvervolging te voorkomen;
- als verzekerde een HALT-procedure kan doorlopen om verdere strafvervolging te
voorkomen;
- als verzekerde een administratieve straf krijgt in de vorm van een boet;
- als verzekerde (mede) wordt beschuldigd van een strafbaar feit dat verzekerde met
opzet heeft gepleegd (een opzetdelict);
- als verzekerde (mede) wordt verdacht van een snelheidsovertreding.

