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

Uitgave september 2021

Aansprakelijkheidsverzekering

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Aansprakelijkheidsverzekering van Reaal en de Aansprakelijkheidsverzekering 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).

Verschillenoverzicht Aansprakelijkheidsverzekering Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-02|03 108 18-05) en Aansprakelijkheidsverzekering ZekerheidsPakket
Particulieren Nationale Nederlanden (PP 0000-08|PP 1100-04 (2001-40.2101)
ALGEMEEN

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Verzekerdbedrag

€ 2.500.000,-.

	€ 1.000.000,- of € 2.500.000,-.

Opzegtermijn

Na een jaar: één maand.

	Na een jaar: dagelijks opzegbaar

Eigen risico

Geen keuze uit verschillende eigen risico’s.

	 NN direct geen keuze uit eigen risico’s. Bij NN intermediair kan vrijwillig worden
Bij
gekozen voor een eigen risico van € 100,-.

Kinderen die bij de andere ouder
wonen/verblijven

Niet gedekt

	
Gedekt
als gekozen is voor de gezinssamenstelling alleenstaande met kind(eren) of
gezin met kind(eren) ook als zij bij de andere ouder wonen/verblijven.

Studie voor uitwonende, ongehuwde
kinderen

Gedekt tot maximaal 28 jaar

	Gedekt ongeacht leeftijd

Logés

Gedekt las dit niet door andere verzekering was gedekt

G
	 edekt

3787-40.2103

Verzekerden

DEKKING ALGEMEEN
Schadeverhaal bij aansprakelijkheid
derde
Schade aan zaken die verzekerde
onrechtmatig onder zich heeft,
onder opzicht uit hoofde van een
overeenkomst of door verlies, diefstal
of vermissing van geld, passen e.d.

	Optioneel met Verhaalsbijstand
Niet gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)
niet gedekt
	Niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Schade aan zaken in overige gevallen
van opzicht

	Maximaal € 20.000,- per gebeurtenis

Maximaal € 12.500,- per gebeurtenis

Schade bij een vriendendienst

	Maximaal € 25.000,- per gebeurtenis

Maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Schade door sport- en spelactiviteiten
of door kinderen bij oppassen en
logeren
Schade aan zaken van bezoekers
(visite)
Zekerheidsstelling of waarborgsom
Schade door asbest

DEKKING VAARTUIGEN

3787-40.2103

Reaal (was)

Niet gedekt

	
Maximaal
€ 1.000,- (met uitzondering van motorrijtuigen of rijwielen of personen die
voor hun beroep op bezoek zijn)
Maximaal € 45.000,G
	 edekt

Reaal (was)

	Maximaal € 12.500,- per gebeurtenis

Niet gedekt
	
Maximaal
10% van het verzekerd bedrag, dus respectievelijk € 100.000,- of €
250.000,-.
Niet gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)

Schade met of door modelboten

G
	 edekt

Alleen gedekt als de (buitenboord)motor een kleiner vermogen dan 3kW (ongeveer 4 PK)
heeft

Schade door kitesurfen

G
	 edekt

Niet gedekt

DEKKING (VAKANTIE)WONING Reaal (was)
Schade door brand aan een
(permanent bewoonde) gehuurde
opstal

	Maximaal € 175.000,- per gebeurtenis

Alleen gedekt als de schade niet op een andere verzekering is gedekt, doordat een opstal
doorgaans door de verhuurder is verzekerd, is de kans op uitkering erg klein.

Schade aan een gehuurd
vakantieverblijf en inboedel

Alleen in buitenland zonder aparte maximering gedekt

	In binnen- én buitenland zonder aparte maximering gedekt

Schade door brand/ontploffing aan
een gehuurd vakantieverblijf en
inboedel

Aleen in buitenland gedekt.

	Zowel in het binnen- als buitenland gedekt.

Waterschade aan een gehuurd
vakantieverblijf en inboedel

Niet gedekt

G
	 edekt

Schade aan een gehuurd
vakantieverblijf en inboedel

Alleen buiten Nederland gedekt

	In de hele wereld gedekt (inclusief Nederland)

DEKKING VOERTUIGEN E.D.

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Schade door op afstand bedienbaar
modelauto’s

G
	 edekt

Gedekt mits een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Schade met of door particulier gebruik
van een hoverboard

	
Gedekt
mits de max. snelheid 6 km/uur was en niet op de openbare weg werd
gebruikt

Niet gedekt

Joyriding

	
Gedekt
mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Bij een brom- of snorfiets alleen
dekking als de veroorzaker jonger dan 16 jaar was.

Gedekt mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar, een gezinslid is en de joyriding gebeurde
met geweldpleging. Dekking vervalt indien er sprake is van een afgesloten WAMverzekering.

Schade aan het motorrijtuig door
joyriding

Maximaal € 12.500,-

Maximaal € 7.500,-

Schade door motorisch voortbewogen
(maai)machines en speelgoed

Gedekt mits een snelheid van 10 km/uur niet kon worden overschreden

Schade aan motorrijtuigen,
Niet gedekt
(sta)caravans, vouwwagens,
aanhangwagens, motor- en
zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken)
en luchtvaartuigen

3787-40.2103

Nationale-Nederlanden (wordt)

	Gedekt mits een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden
	Alleen gedekt als de verzekerde jonger dan 14 jaar is

DEKKING LUCHTVAARTUIGEN Reaal (was)
Schade met of door modelvliegtuigen
of drones

BIJZONDERHEDEN

3787-40.2103

Jagersrisico

Tot max 20 kg gedekt

Reaal (was)
Optioneel

Nationale-Nederlanden (wordt)
	Tot max 25 kg gedekt

Nationale-Nederlanden (wordt)
Niet gedekt

