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

Uitgave september 2021

Autoverzekering

In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Autoverzekering van Reaal en de Autoverzekering 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 Autoverzekering Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-02|03 112 18-02) en Autoverzekering ZekerheidsPakket Particulieren NationaleNederlanden (PP 0000-08|PP 3315-06|PP 3335-07|PP 3325-07)
ALGEMEEN
Dekkingen/modules

Opzegtermijn

3875-40.2105

Eigen risico

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Hoofddekkingen
Wettelijk aansprakelijkheid
Beperkt casco
Volledig Casco

Hoofddekkingen
Wettelijk aansprakelijkheid
Beperkt casco
Volledig Casco

Aanvullende dekkingen
Ongevallenverzekering Inzittenden;
Schadeverzekering Inzittenden;
Verhaalsbijstandverzekering;
Verlengde nieuwwaarderegeling;
Pechhulp (door Route Mobiel, geen best of).

Aanvullende dekkingen
Ongevallenverzekering inzittenden;
Schadeverzekering inzittenden;
Rechtsbijstand Motorrijtuig;
Verhaalsservice autoschade.

Na een jaar: 1 maand
€ 150,- bij total loss en diefstal
€ 0,- herstel bij Schadegarant

Na een jaar: dagelijks
€ 0,-, € 150,-, € 300,-, € 600,- of € 1.200,-

Minimaal vereiste leeftijd bij afsluiten

Via adviseur 17 jaar in geval van begeleid rijden, online 25 jaar

18 jaar

Minimum leeftijd tweede
gezinsautoregeling

24 jaar

18 jaar

Maximaal toelaatbare leeftijd

Vanaf 80 jaar op aanvraag

Geen maximale leeftijd

3875-40.2105

DEKKING
DEKKING ALGEMEEN

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Ontkoppelde aanhanger

Niet gedekt

Gedekt

Verzekerde bedragen voor letsel- en
materiële schade

€ 6.070.000,- per gebeurtenis voor letselschade/
€ 2.500.000,- voor materiële schade

€ 7.500.000,- per gebeurtenis voor letselschade/
€ 2.500.000,- voor materiële schade

Maximale bedrag voor
zekerheidsstelling

€ 45.000,-

€ 50.000,-

Aanvullende
rechtsbijstandsverzekeringen

Verkeersrechtsbijstand (ruimer dan autorechtsbijstand) en
Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Verzekerde bedragen Ongevallen
Inzittenden Verzekering

Rubriek A: € 10.000,- / Rubriek B: € 50.000,-

Maximaal aantal auto's op tweede
gezinsautoregeling

Geen maximum

"Maximale ouderdom van het voertuig
bij aanvang
"

Geen maximum

Vervoer van bestuurder en passagiers
inclusief bagage na diefstal in
Nederland

Gedekt

Wijziging B/M positie door
gevolgschade na aanrijding loslopend
dier

Niet van toepassing

Soorten extra hulpverleningsproducten

2

Meeverzekeren van pechhulpverlening
binnen woonplaats, Nederland of
Europa

Aanvullend mee te verzekeren

(Extra) vervangend vervoer

Aanvullend mee te verzekeren

Hulpverlening in Nederland of
buitenland bij pech na het tanken van
verkeerde brandstof

Gedekt

Autorechtsbijstand en Verhaalsrechtsbijstand

Rubriek A: € 5.000,- / Rubriek B: € 25.000,-.
6
26 jaar

Niet gedekt

Bij WA Beperkt Casco is gevolgschade van aanrijding met dieren niet gedekt. Bij WA Allrisk
heeft gevolgschade wél gevolgen voor de B/M positie.
Geen

Niet aanvullend mee te verzekeren

Niet aanvullend mee te verzekeren

Niet gedekt

DEKKING WA

3875-40.2105

Maximale cataloguswaarde voor
tweede gezinsautoregeling

Reaal (was)
€ 50.000,-

Nationale-Nederlanden (wordt)
Geen maximum

Berging en vervoer van de
Niet gedekt
personenauto inclusief de aanhanger
naar de dichtstbijzijnde garage
na brand of na een ander van
buitenkomend onheil in Nederland of in
het buitenland

Gedekt

Vervoer van bestuurder en passagiers
inclusief bagage na brand of ander
van buitenkomend onheil in of naar
Nederland

Niet gedekt

Gedekt

Kosten van bewaking, slepen, berging
en stalling na brand of na een ander
van buitenkomend onheil in het
buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Verzendkosten van vervangende
onderdelen bij brand of na een ander
van buitenkomend onheil in het
buitenland

Niet gedekt

Gedekt

3875-40.2105

DEKKING BEPERKT CASCO

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Verzekerde bedragen voor letsel- en
materiële schade

€ 6.070.000,- per gebeurtenis voor letselschade/
€ 2.500.000,- voor materiële schade

€ 7.500.000,- per gebeurtenis voor letselschade/
€ 2.500.000,- voor materiële schade

Leeftijd extra eigen risico jongeren

24 jaar

Niet van toepassing

Minimale ouderdom auto voor
acceptatie

2 jaar

Geen minimum

Eigen risico bij niet schadegestuurd
repareren van de ruit

€ 500,-

€ 150,-

Eigen risico bij niet schadegestuurd
vervangen van de ruit of overige
schades

€ 500,-

€ 400,-

Eigen risico bij schadegestuurd
vervangen van de ruit

€ 75,-

Geen eigen risico

Eigen risico bij diefstal, total loss of
schade aan accessoires

€ 150,-

Geen eigen risico

Maximale cataloguswaarde voor
tweede gezinsautoregeling

€ 50.000,-

Geen maximum

Uitsluitingen bij transportschade

Krassen/schrammen/lakschade en schade tijdens takelen of slepen niet verzekerd

Geen uitsluitingen

Diefstal van sleutels

Standaard eigen risico, maximale vergoeding € 500,-

Standaard schaderegeling, eigen risico gelijk aan overige schades

Maximum uitkering voor vervanging
van sloten en sleutels

€ 500,-

Geen maximum

Maximale vergoeding vervangend
vervoer bij total loss

Niet van toepassing

€ 360,-

Verhoging eigen risico bij schade door
geregistreerde jongere regelmatige (of
niet-regelmatige) bestuurders

€ 75,-

Niet van toepassing

Haal- en brengservice bij schade

Niet van toepassing

Binnen 25 kilometer vanaf de gewenste plek, woon- of werkadres

Garantietermijn bij reparatie

1 jaar

4 jaar FOCWA-garantie

3875-40.2105

DEKKING BEPERKT CASCO
vervolg

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Nieuwwaarderegeling als de
verzekeringsnemer niet de eerste
eigenaar is van het motorrijtuig

Niet gedekt

Gedekt

Maximale uitkering bij
occasionwaarderegeling

100% van de aanschafwaarde

110% van de aanschafwaarde

Vervangingswaarderegeling

Niet van toepassing

Uitkering maximaal 10% boven de vastgestelde waarde volgens BOVAG/ANWB
Koerslijst

Verzekerd bedrag voor accessoires

€ 1.000,-

€ 2.500,-

Berging en vervoer van de
personenauto en aanhanger in of naar
Nederland na brand of een ander van
buitenkomend onheil

Niet gedekt

Gedekt

Vervoer van bestuurder en passagiers Niet gedekt
inclusief bagage na brand of een ander
van buitenkomend onheil in of naar
Nederland

Gedekt

Recht op vervangende auto

Bij ongeval en diefstal

Bij ongeval, diefstal, brand en andere van buitenkomende onheilen

Berging en vervoer van de
personenauto en aanhanger naar
dichtstbijzijnde garage na brand of na
een ander van buitenkomend onheil in
het buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Kosten van bewaking, slepen, berging Niet gedekt
en stalling na brand of een ander van
buitenkomend onheil \in het buitenland

Gedekt

Verzendkosten van vervangende
onderdelen bij brand of een ander van
buitenkomend onheil in het buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Berging en vervoer van de
personenauto en aanhanger naar
Nederland na brand in het buitenland

Niet gedekt

Gedekt

DEKKING BEPERKT
CASCO EN CASCO

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

3875-40.2105

Verzekerde bedragen voor Ongevallen
Inzittenden Verzekering
Gevolgschade door aanrijding met een
loslopend dier

Gedekt

Niet gedekt

Eigen risico bij diefstal van sleutels

Geen

Geen eigen risico bij reparatie door aangesloten hersteller, anders € 400,-

Maximale dagvergoeding

€ 750,-, bij auto met waarde die hoger is dan € 75.000,- maximale vergoeding €
1.500,

Eenmalige uitkering van € 360,-

Tanken van de verkeerde brandstof

Gedekt

Niet gedekt

Maximale ouderdom voor
occasionwaarderegeling

Geen maximum

72 maanden

Maximale cataloguswaarde voor
occasionwaarderegeling

€ 80.000,-.

€ 75.000,-

BOVAG/ANWB koerslijst (incl. 10%) bij
bepaling hoogte uitkering

Niet van toepassing

Wel van toepassing

Afschrijvingsregeling na de
occasionwaardeperiode

13e tot en met 36e maand: 1,5% per maand vanaf ouderdom voertuig 12 maanden

Dagwaarde van toepassing

Meeverzekeren niet af-fabriek (extra)
toegevoegde accessoires

Extra meeverzekeren mogelijk bovenop de cataloguswaarde/verzekerde bedrag

Niet van toepassing

Extra mee te verzekeren accessoires

Exterieur/beveiliging (trekhaak, velgen, LPG-installatie, dakdragen, alarm, e.d.)
Geïntegreerde audio-apparatuur (car Hifi, boxen, e.d.)

Niet van toepassing

Maximaal extra verzekerd bedrag voor
accessoirevormen

Geen maximum

Niet van toepassing

Hoogte uitkering van een
accessoirevorm (bijv. Audio) bij extra
meeverzekeren

Onbeperkt

Totaal verzekerde bedrag aan standaard meeverzekerde accessoires is € 2.500,-

Duur nieuwwaarderegeling accessoires
na aankoop

36 maanden

6 maanden

Afschrijvingsregeling accessoires

Niet van toepassing

"Ouder dan 6 maanden, dan vindt afschrijving plaats vanaf datum aanschaf:
- het eerste jaar 1,5% per maand
- vanaf de 13e maand 1% per maand."
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DEKKING CASCO vervolg

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Verzekerde bedragen voor letsel- en
materiële schade

€ 6.070.000,- per gebeurtenis voor letselschade/
€ 2.500.000,- voor materiële schade

€ 7.500.000,- per gebeurtenis voor letselschade/
€ 2.500.000,- voor materiële schade

Maximale cataloguswaarde voor
tweede gezinsautoregeling

€ 50.000,-

Reguliere maximum cataloguswaarde

Maximale bedrag voor de
zekerheidsstelling

€ 45.000,-

€ 50.000,-

Uitsluitingen bij transportschade

Krassen/schrammen/lakschade en schade tijdens takelen of slepen

Geen uitsluitingen

Uitkering na diefstal van de sleutels

Standaard eigen risico, maximale vergoeding € 500,-

Gedekt

Maximale uitkering voor vervanging
van sloten en sleutels

€ 500,-

Gedekt

Eigen gebrek van het motorrijtuig

Niet gedekt

Gedekt bij auto's jonger dan 3 jaar, minder dan 100.000 kilometer heeft gereden,
nieuw is bij datum afgifte Nederlands kenteken, volgens onderhoudsboekje en bij
BOVAG erkend bedrijf is onderhouden

Vervangend vervoer bij total loss

Niet gedekt

Gedekt

Maximale vergoeding per dag voor
vervangend vervoer bij total loss

Niet gedekt

€ 360,-

Eigen risico bij niet schadegestuurd
repareren ruit

€ 500,-.

€ 150,-

Eigen risico bij niet schadegestuurd
vervangen of herstellen ruit

€ 500,-

€ 400,-.

Eigen risico bij schadegestuurd
vervangen ruit

€ 75,-

Geen

Eigen risico bij diefstal, total loss of
accessoires

€ 150,-

Geen

Eigen risico voor overige schades bij
niet schadegestuurd herstellen

€ 500,-

€ 400,-

Recht op haal- en brengservice bij
schadeherstel via schadesturing

Niet gedekt

Gedekt binnen een straal van 25 kilometer vanaf de gewenste plek (woon- en
werkadres) bij aangesloten herstelbedrijf/netwerk

Garantietermijn
herstelwerkzaamheden

1 jaar

4 jaar FOCWA-garantie
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DEKKING CASCO

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Nieuwwaarderegeling als de
verzekeringsnemer niet de eerste
eigenaar is van het motorrijtuig

Niet gedekt

Gedekt

Maximum cataloguswaarde
nieuwwaarde- en
occasionwaarderegeling

€ 80.000,-

€ 125.000,-

Duur nieuwwaarde- en
occasionwaarderegeling

12 maanden

24 maanden

Maximum uitkering
occasionwaarderegeling

€ 80.000,-

€ 125.000,-

Verzekerd bedrag accessoires

€ 1.000,-

€ 2.500,-

Berging en vervoer van de
personenauto en aanhanger na brand
of ander van buitenkomend onheil in
Nederland of in het buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Vervoer van bestuurder en passagiers
inclusief bagage na brand of na ander
van buitenkomend onheil in Nederland

Niet gedekt

Gedekt

Recht op vervangende auto in
Nederland

Bij ongeval en diefstal

Bij ongeval, diefstal, brand en andere van buitenkomende onheilen

Berging en vervoer van de
personenauto en aanhanger naar de
dichtstbijzijnde garage na brand of na
een ander van buitenkomend onheil in
het buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Bewaking, slepen, berging en
stalling na brand of een ander van
buitenkomend onheil in het buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Verzendkosten van vervangende
onderdelen bij brand of na een ander
van buitenkomend onheil in het
buitenland

Niet gedekt

Gedekt

Vervoer van bestuurder, passagiers en Niet gedekt
bagage naar Nederland na brand of na
een ander van buitenkomend onheil

Gedekt

3875-40.2105

DEKKING CASCO vervolg

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Hulpverlening in het buitenland langs
de kant van de weg

Niet gedekt

Gedekt. Kosten van onderdelen en reparatiekosten zijn niet verzekerd, uitgezonderd
een noodreparatie. Indien noodreparatie eerst overleg met Nationale-Nederlanden

Berging en vervoer van de
personenauto en aanhanger naar
dichtstbijzijnde garage of naar
Nederland na een mechanische en/of
elektrische storing

Niet gedekt

Gedekt

Kosten van bewaking, slepen, berging
en stalling na een mechanische en/of
elektrische storing

Niet gedekt

Gedekt indien een noodreparatie langs de kant van de weg niet slaagt

Verzendkosten van vervangende
onderdelen na een mechanische en/of
elektrische storing

Niet gedekt

Gedekt

Vervoer van bestuurder, passagiers
en bagage naar Nederland na een
mechanische en/of elektrische storing

Niet gedekt

Gedekt

Mindering van eigen risico bij diefstal
van sleutels

Geen eigen risico

Geen eigen risico wanneer gerepareerd bij een aangesloten hersteller. Eigen risico bij
reparatie bij een niet aangesloten hersteller is € 400,-

Afschrijving na nieuwwaardeperiode

“Na 12 maanden 1,5% per maand over de eerste € 12.500,- en 2% per maand
over het meerdere.

Na 12 maanden geldt marktwaarde volgens de ANWB-BOVAG koerslijst + 10%.

Occasionwaarderegeling van
toepassing voor auto's aangeschaft bij
een autobedrijf met inschrijving bij de
kamer van koophandel

Ja

Nee

Afschrijvingsregeling na
occasionwaardeperiode

Na 12 maanden: 13e tot en met 36e maand: 1,5% per maand

Niet van toepassing, na afloop geldt dagwaarde

Vervangingswaarderegeling

Niet van toepassing

Vervangingswaarderegeling gebaseerd op BOVAG/ANWB Koerslijst. Maximale uitkering is
10% boven de vastgestelde waarde

(Extra) verzekeren niet af-fabriek
accessoires

Extra verzekeren bovenop de cataloguswaarde /verzekerde bedrag mogelijk

Uitkering voor specifieke accessoiresvorm niet beperkt

Extra mee te verzekeren
accessoirevormen

Gedekt: Exterieur/beveiliging (trekhaak, velgen, LPG-installatie, dakdragen, alarm,
e.d.)

Niet gedekt

Vallen alle gedekte accessoirevormen
onder het extra meeverzekerde bedrag
voor accessoires?

De extra accessoiresvormen konden worden meeverzekerd onder een gecombineerd
verzekerd bedrag.

Niet mogelijk om accessoires extra mee te verzekeren
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DEKKING BEPERKT
CASCO EN CASCO

Reaal (was)

Nationale-Nederlanden (wordt)

Extra meeverzekerde bedragen voor
overige accessoirevormen

Meeverzekeren op gecombineerd verzekerd bedrag

Niet mogelijk

Maximum bedrag voor extra
verzekeren voor alle accessoirevormen

Onbeperkt

€ 2.500,-.

Beperking uitkering meeverzekerde
accessoires (bijv. audio)

Onbeperkt

Maximum € 2.500,-.

Duur nieuwwaarderegeling voor
accessoires na aankoop

36 maanden

6 maanden

Afschrijvingsregeling voor accessoires

Was van toepassing

"Na 6 maanden start afschrijving vanaf de datum nieuw aangeschaft:
- het eerste jaar 1,5% per maand
- vanaf de 13e maand 1% per maand."

Vervoer van bestuurder en passagiers
inclusief bagage na diefstal in
Nederland

Gedekt

Niet gedekt

Vergoeding overnachtingskosten in het
buitenland

Gedekt

Niet gedekt

Onheilen met recht op vergoeding
van de overnachtingskosten in het
buitenland

Ongeval en diefstal gedekt

Niet gedekt

Maximaal aantal dagen vergoeding
van de overnachtingskosten in het
buitenland

Maximaal 1 dag

Niet gedekt

Vergoeding per dag als er recht is op
overnachting in het buitenland

€ 75,- per dag, per persoon

Niet gedekt

