
Verschillenoverzicht Reaal Schadeverzekeringen 
Aansprakelijkheid - NN Aansprakelijkheid (ZP en ZM)
Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten van
Reaal Schadeverzekeringen en het Zekerheidspakket en/of Zekerheid op Maat van Nationale-
Nederlanden. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de
polisvoorwaarden.

De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht.

Onderwerp Toelichting Art. Nr. Reaal AVB-
A2016,
versie: 15
367

Art. Nr. Reaal Zakelijke
Aansprakelijkheidsverzekering,
versie: 03 134

Art.
Nr.

NN Zekerheid
op Maat,

Art. Nr. NN ZP

Dekkingen

-Opzichtrisico
4.2 Standaard

uitgesloten.
Optioneel mee te
verzekeren.

Standaard uitgesloten. Optioneel mee te
verzekeren.

Standaard
uitgesloten.
Optioneel mee te
verzekeren.

Standaard
verzekerd
(afhankelijk van
beroep)

-WEGAM en 7:611
BW

26 Geen dekking
maar een los
product.
Optioneel te
verzekeren.

Aanvullende
voorwaarden

Optioneel mee te verzekeren (niet i.c.m.
SvW)

Geen mogelijkheid Geen mogelijkheid

-
Schadeverzekering
voor werknemers

Zie het
verschillenoverzicht
tussen SvW en
WNS)

Geen dekking
maar een los
product.
Optioneel te
verzekeren.

Aanvullende
voorwaarden

Optioneel mee te verzekeren (niet i.c.m.
WEGAM en 7:611 BW)

2 Dit product kent een
optionele dekking
voor
Werknemersschade.

Dit product kent een
optionele dekking
voor
Werknemersschade

Algemeen

Dekkingsgebied
Wereld excl.
VS/Canada

Wereld excl. VS/Canada Europa Europa

Inlooprisico en
verlenging
(voorrisico)

In de
voorwaarden
onbeperkt. (Vaak
door middel van
een clausule
uitgesloten)

2.2.2 Standaard 1 jaar. Optioneel te verlengen
naar 3 of 5 jaar

1.9.2 Standaard drie jaar.
Verlenging mogelijk.

Inloop onbeperkt.
M.u.v. doelgroep 
handel, groothande en 
bouw (optioneel)

Schade aan zaken
Begrippenlijst Niet verzekerd:

verdwijning,
vermissing,
verwisseling of
diefstal van
zaken

Begrippenlijst Niet verzekerd: verdwijning, vermissing,
verwisseling of diefstal van zaken

1.4.2 Verdwijning of
vermissing wel
verzekerd.

Verdwijning of
vermissing wel
verzekerd.

Uitsluitingen

Schade
veroorzaakt als
passagier van een
vaartuig

4.6 Verzekerd 2.3.19 "Verzekerd maar beperkt door opzicht.
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor
zaken die verzekeringnemer of
verzekerde onder opzicht heeft.
(opzichtuitsluiting)"

3.7 Verzekerd
(opzichtuitsluiting is
niet van toepassing)

Verzekerd

Schade
veroorzaakt door
ongemotoriseerd of
licht gemotoriseerd
vaartuig met een
maximum
vermogen van 3 Kw
(4,09Pk).

4.6 Niet verzekerd,
geen
onderscheid
tussen
ongemotoriseerd,
licht
gemotoriseerd en
gemotoriseerd
vaartuig.

Niet verzekerd, geen onderscheid tussen
ongemotoriseerd, licht gemotoriseerd en
gemotoriseerd vaartuig.

Verzekerd Verzekerd, alleen
schade veroorzaakt
met of door een
gemotoriseerd
vaartuig is
uitgesloten.

Schade door
motorrijtuigen

Niet verzekerd Niet verzekerd 3.7.2 Niet verzekerd 
Wel verzekerd:
Schade door een
Elobike.

"Niet verzekerd.
Wél dekking voor
schade
toegebracht met
of door: • een
motorisch
voortbewogen
maaimachine of
ander dergelijk
gebruiksvoorwerp;
• een
aanhangwagen
die is voorzien van
een mover. •
Elobike

Niet verzekerd 
Wél dekking voor
schade toegebracht
met of door 
:• een motorisch
voortbewogen
maaimachine of
ander dergelijk
gebruiksvoorwerp 
•  een 
aanhangwagen die is 
voorzien van een 
mover 
•  Elobike

Onderwerp Toelichting Art. Nr. Reaal 15 367 Art. Nr. Reaal 03 134 Art.
Nr.

NN ZM Art. Nr. NN ZP,br/>

Dekking voor
vrijwilligers

1.3.2 Vrijwilligers
worden expliciet
vermeld in de
kring van
verzekerden.

2.1 &
begrippenlijst

Niet expliciet benoemd, wél
meeverzekerd als zij gelijkgesteld zijn aan
een werknemer.

2.1 Niet expliciet
benoemd, wél
meeverzekerd als zij
gelijkgesteld zijn
aan een werknemer

Niet expliciet
benoemd, wél
meeverzekerd als zij
gelijkgesteld zijn
aan een werknemer

Woon-werkverkeer
Standaard
meeverzekerd

2.3 Standaard meeverzekerd 2.2
sub
d

Optioneel mee te
verzekeren

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven AVB 100.0520 (3020-40.2003) (1,5 mb)

Reaal voorwaarden Aansprakelijkheid bedrijven AVB-A2016 (0,2 mb)

Reaal voorwaarden Bedrijven Zakelijke aansprakelijkheid (0,7 mb)



Eigen risico
€ 250,- voor
schade aan
zaken. (Dit
vervalt als u ook
schade aan
personen heeft.)
€ 1.000,- voor
schade aan een
motorrijtuig.

3.2 € 250,- voor schade aan zaken. (Dit
vervalt als u ook schade aan personen
heeft.) € 1.000,- voor schade aan een
motorrijtuig.

2.3
sub
e

Geen eigen risico
maar wel een
franchise van €
1.000,-.

Geen eigen risico
maar wel een
franchise van 
€ 1.000,-.

Vaartuigen en
luchtvaartuigen

Niet uitgesloten,
wel verzekerd.

Niet uitgesloten, wel verzekerd. 4.1 Uitsluiting voor de
eigenaar, bezitter of
houder van het
vaartuig of
luchtvaartuig.

Uitsluiting voor de
eigenaar, bezitter of
houder van het
vaartuig of
luchtvaartuig.


