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

Inboedelverzekering

Uitgave september 2021

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Inboedelverzekering Allrisk van Reaal en de Inboedelverzekering Maatwerk All-in 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 paars icoon. 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 (juni 2020).

Let op, Reaal Schadeverzekeringen kent verschillende Inboedelproducten Allrisk. Voor het juiste overzicht is het belangrijk dat u het productnummer van het Reaal Goed Geregeld Pakket goed
controleert. Dit is het verschillenoverzicht Inboedelverzekering Allrisk Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-05|03 300 20-0303 100 18-05|03 103 14-06) en Inboedel
standaard All-in Nationale-Nederlanden (PP0000-08|P2410-06|P2412-04|P2800-02).

ALGEMEEN

Reaal (was)

Opzegtermijn

Na een jaar: 1 maand

Eigen risico's

€ 150,-, € 250,- en € 500,-

Verlaging eigen risico bij schadeherstel Eigen risico niet verlaagd
door hersteller naar eigen keuze

Na een jaar: dagelijks
€ 0,-, € 100,- en € 500,Verlaagd naar € 0,-

Maximum te verzekeren bedrag

€ 130.000,-

€ 100.000,-

Manier van premieindexatie als de
maatschappij dat recht wil uitoefenen

Niet van toepassing

Jaarlijkse indexering mogelijk op basis van door CBS vastgestelde indexcijfer

Maximale vergoeding voor schade
door overstroming van secundaire
waterkeringen

VERGOEDINGEN
Standaard geaccepteerde
bouwaarden

3956-40.2106

Nationale-Nederlanden (wordt)

Niet gedekt

Reaal (was)
Steen/hard, hout/hard en houtskeletbouw met buitenzijde van steen of hout. Steen/
traditioneel riet op aanvraag

Gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)
Hout/hard en houtskeletbouw met buitenzijde van steen of hout met harde dakbedekking.
Bestaande klanten behouden rietdekking. Nieuwe verzekeringen afsluiten niet mogelijk.

Ingangsdatum schadebepaling op
basis van dagwaarde (40%/60%)

Direct na schade

Na 5 jaar

Uitgangspunten bij het vaststellen van
schade

In principe op basis van de nieuwwaarde. Als dagwaarde kleiner was dan 40% van de
nieuwwaarde, het beschadigde item onttrokken was aan het bedoelde gebruik, wanneer
het vaartuigen, aanhangwagens, caravans, motorrijtuigen, antennes, zonweringen of
snor- en bromfietsen betreft werd er uitgegaan van de dagwaarde. Bij kunstvoorwerpen
werd uitgegaan van de marktwaarde. Bij postzegelverzamelingen maximaal 50% van de
cataloguswaarde.

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien
de zaken ouder dan 5 jaar zijn, het beschadigde item onttrokken is aan het
bedoelde gebruik, wanneer het inboedel van derden of snor- en bromfietsen betreft
wordt er uitgegaan van de dagwaarde. Bij kunstvoorwerpen wordt uitgegaan van
de zeldzaamheidswaarde.

VERGOEDINGEN

Reaal (was)

Maximum vergoeding voor
beroepsuitrusting

Niet gedekt

€ 100.000, mits het eigen bezittingen zijn voor werk in loondienst

Maximum vergoeding voor
praktijkinventaris/kantoorinventaris

Niet gedekt

€ 2.000,- per kalenderjaar

Maximum vergoeding voor inboedel
van anderen (geleend of gehuurd)

€ 7.500,-

€ 5.000,-, mits de verzekerde wettelijk aansprakelijk is voor die schade of vooraf
contractueel verplicht was de schade te vergoeden

Maximum vergoeding voor medische
hulpmiddelen in bruikleen

€ 7.500,-

€ 5.000,-, mits de schade voor rekening is van de verzekerde en niet elders is verzekerd

Maximum vergoeding voor schade aan € 2.500,- per gebeurtenis
huisdieren

Vergoeding op dezelfde manier als andere inboedel

Maximum vergoeding voor herstel van
de tuin

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin en terreinafscheidingen,
tuinhuisjes en hobbykassen waren zonder apart maximum verzekerd. Alleen
dekking als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuig, aanrijding en
aanvaring. Terreinafscheidingen, tuinhuisjes en hobbykassen waren daarnaast ook
verzekerd voor schade door wind en storm.

Kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin tot maximaal € 5.000,- verzekerd

Maximum vergoeding voor tijdelijke
verblijfskosten, bijvoorbeeld
overnachting in een hotel

Maximaal 52 weken tot maximaal € 7.500,- over deze periode

€ 5.000,-

Maximum vergoeding voor kosten van
vervoer en opslag van inboedel

€ 7.500,-, vergoeding geldt boven verzekerd bedrag

Maximaal 100% van het verzekerd bedrag

Maximum vergoeding voor het
vervangen van sloten door verlies of
diefstal van sleutels

€ 750,- mits de verzekerde huurder was van de woning. Als de auto ook bij Reaal was
verzekerd en de autosleutels uit de woning waren gestolen was de vergoeding maximaal €
250 voor vervangen van de autosleutels.

€ 750,- per gebeurtenis

DEKKING
BIJ LEEGSTAND

3956-40.2106

Nationale-Nederlanden (wordt)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Dekking bij gebeurtenissen

Onbeperkt, na 3 maanden geen glasdekking meer

Na 2 maanden geen dekking voor voor diefstal, inbraak, vandalisme en relletjes.

Maximale termijn normale dekking

6 maanden

2 maanden

ONDERVERZEKERING
Maximale garantie

ZAKELIJKE INBOEDEL
Zakelijke inboedel

Reaal (was)
€ 130.000,-

Reaal (was)
Niet gedekt

AUDIO/VISUELE APPARATUUR Reaal (was)

€ 100.000,-

Nationale-Nederlanden (wordt)
Maximaal € 2.000,-

Nationale-Nederlanden (wordt)

Standaard meeverzekerd bedrag bij
brand en gelijkgestelde oorzaken of
diefstal

€ 10.000,-

€ 15.000,-

Maximum vergoeding bij diefstal

€ 10.000,-

€ 15.000,-

Mobiele elektronica (laptops, mobiele
telefoons, smartwatches)

Gelijk aan de reguliere dekking voor audio- en/of computerapparatuur

Binnenshuis verzekerd bij een gedekte gebeurtenis. All-in dekking optioneel bij te
verzekeren met de Mobiele elektronica verzekering.

Maximaal mee te verzekeren bedrag
bij brand en gelijkgestelde oorzaken of
diefstalrisico

€ 25.000,-.

€ 15.000,- (mobiele elektronica € 7.500,-)

COMPUTERAPPARATUUR
Standaard meeverzekerd bedrag bij
brand en gelijkgestelde risico’s
Maximaal mee te verzekeren bedrag
bij brand en gelijkgestelde risico’s of
diefstal
3956-40.2106

Nationale-Nederlanden (wordt)

Standaard meeverzekerd bedrag bij
diefstal

Reaal (was)
€ 10.000,-

€ 25.000,-

€ 10.000,-

Nationale-Nederlanden (wordt)
€ 15.000,- (mobiele apparatuur is binnenshuis verzekerd bij een gedekte
gebeurtenis, All-in dekking optioneel bij te verzekeren met de Mobiele
elektronica verzekering)
€ 15.000,-

€ 15.000,-

LIJFSIERADEN
Standaard meeverzekerd bedrag voor
brand en gelijkgestelde oorzaken
Maximum vergoeding bij diefstal
Standaard verzekerd bedrag voor
diefstal

€ 2.500,Bijverzekeren mogelijk
€ 2.500,-

Maximum bedrag voor verzekeren van
diefstalrisico

Bijverzekeren mogelijk

Sieradenverzekering Wereldwijd

Optionele dekking

KUNST & ANTIEK
Standaard meeverzekerd bedrag
Maximaal optioneel bij te verzekeren
bedrag

VERZAMELINGEN
Standaard meeverzekerd bedrag
Maximaal optioneel mee te verzekeren
bedrag

OVERIGEN
Standaard meeverzekerd bedrag
overige kostbaarheden
3956-40.2106

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)
€ 15.000,€ 15.000,€ 15.000,€ 15.000,Niet mogelijk

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

€ 15.000,- per kunst(voorwerp)

€ 15.000,- (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen)

€ 25.000,-

€ 15.000,- (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

€ 10.000,-

€ 15.000,- (Totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen)

€ 25.000,-

Reaal (was)
Maximum verzekerd bedrag

€ 15.000,-

Nationale-Nederlanden (wordt)
€ 100.000,-

BUITENSHUIS (OPTIONEEL
MEE TE VERZEKEREN)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Grootst mogelijke dekkingsgebied

Nederland

Wereld

Vervanging voor de bagagedekking
van een reisverzekering

Niet mogelijk

Alleen mogelijk voor met name genoemde kostbaarheden. Normale inboedel/bagage
valt niet onder de buitenhuisdekking.

Standaard verzekerd bedrag

€ 5.000,- per gebeurtenis

€ 7.500,- per gebeurtenis

Standaard verzekerd bedrag voor
lijfsieraden

€ 450,- per gebeurtenis

€ 2.500,- per gebeurtenis

Standaard verzekerd bedrag voor
audioapparatuur

€ 450,- per gebeurtenis

€ 7.500,- per gebeurtenis

Maximum verzekerd bedrag voor (spel) € 750,- per gebeurtenis
computerapparatuur

€ 7.500,- per gebeurtenis (let op: mobiele elektronica is hier uitgesloten)

Maximum verzekerd bedrag voor
telecommunicatieapparatuur

€ 450,- per gebeurtenis

€ 1.000,- per object (let op: mobiele elektronica is hier uitgesloten)

Standaard verzekerd bedrag voor
foto-/film-/videoapparatuur

€ 1.500,- per object

€ 7.500,- per gebeurtenis.

Verlies/kwijtraken van
inboedelgoederen

Gedekt

Niet gedekt

Schade door merkelijke schuld
(ernstige mate van eigen schuld)

Gedekt

Niet gedekt

Bereddingskosten

Gedekt

Gedekt tot maximaal het verzekerd bedrag

Opruimingskosten

Onbeperkt

Gedekt tot maximaal het verzekerde bedrag. Voor saneringskosten geldt een minimaal
schadebedrag van € 1.000,-.

EIGENAARSBELANG &
HUURDERSBELANG

3956-40.2106

Reaal (was)

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Standaard meeverzekerd bedrag

Eigenaarsbelang niet standaard meeverzekerd, optioneel mogelijk met clausule.

€ 20.000,-

Maximum vergoeding

€ 50.000,- (optioneel met clausule)

€ 20.000,-

