
Verschillenoverzicht Reaal
Schadeverzekeringen Auto - NN Auto (ZP)
Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen
tussen producten uit ons oude en nieuwe productassortiment. 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.

Algemeen Art.
Nr.

Reaal
Voorwaarden
15 64 18-02

Art.
Nr.

Voorwaarden
Autoverzekering
Zekerheidspakket

Motorrijtuig
2.12
&
2.13

Vermelde
personenauto incl.
gevarendriehoek,
verbanddoos,
pechlamp,
sleepkabel,
brandblusapparatuur
en kinderstoeltje.

1.1.2 &
1.1.4 &
1.1.5

Voertuig inclusief
voertuigaanpassingen
en accessoires

Opzeggen
3.3 Na 1 jaar dagelijks

opzegbaar met 1
maand opzegtermijn

8.1 Op ieder moment zonder
opzegtermijn

B/M tabel
9.2 Premie korting loopt

van 75% tot -20%
5.4.2 Premie korting loopt van

75% tot -25% (BR11)

Uitsluiting: Geen kentekenhouder
11.10 Geen dekking als

verzekeringnemer
niet is ingeschreven
als houder/eigenaar
tenzij bekend bij
verzekeraar

1.1.1 Verzekerde is bezitter,
bestuurder en houder
van het motorrijtuig

Ongemachtigde bestuurder
11.10 Geen dekking als

verzekeringnemer
niet is ingeschreven
als houder/eigenaar
tenzij bekend bij
verzekeraar

3.2.4 Geen dekking voor
ongemachtigde
bestuurder tenzij
onbekend bij
verzekeringnemer

Bijzonder gebruik
11.8 Geen dekking bij

verhuur en
personenvervoer
tegen betaling. Les
kan meeverzekerd
worden dmv clausule
(2669)

3.2.2 Geen dekking bij
Personenvervoer of
vervoer van zaken tegen
betaling, Verhuur en Les

2.3 /
12

€ 6.070.000.000
voor
Personenschade en
€ 2.500.000 voor
Zaakschade bij
Aansprakelijkheid
uitgebreid

Dekking WA

Verzekerde som Letsel
€ 6.700.000,- € 7.500.000,-



Schade aan eigen motorrijtuigen
22.1 Niet verzekerd als de

schade ontstaat in
een gebouw of op
een terrein in gebruik
bij verzekeringnemer
tenzij de
motorrijtuigen voor
voor particulier
gebruik zijn bestemd

2.2.5 Gemaximeerd tot €
50.000,-

Schade uit contractuele verplichtingen
25.4 Uitgesloten 2.1 Gedekt is de

Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid

Dekking casco

Dagvergoeding
30.2 Na diefstal/joyriding

€ 12,50 per dag,
max 1 maand

2.2.6 Na diefstal/joyriding €
12,- per dag, max 30
dagen

Eigen gebrek
35 Kortsluiting als

gevolg van eigen
gebrek. Bij volledige
casco ook omslaan
en van de weg raken.

2.2.7 Eigen gebrek motor
(onderdelen) onder
voorwaarden

Nieuwwaarderegeling
32.6 1 jaar, daarna 2 jaar

volgens vaste
afschrijving

2.3.2.2
b

3 jaar voor
personenauto's tot €
90.000

Diefstal sleutels
30.3 Kosten ter

vervanging sloten
motorrijtuig tot max.
€500,-

Niet verzekerd

Vergoeding hotelkosten
30.4 Als bestemming niet

te bereiken is na
gedekte oorzaak tot
max. € 30,- (max. 1
overnachting en
buiten NL)

Niet verzekerd

Eigen risico
31 Reparatie door

schadegarant
verlaging ER met €
150,- Reparatie door
niet schadegarant
verhoging ER met
€350,-

Groene
kaart

Reparatie door
schadegarant verlaging
ER met € 250,-

Eigen risico ruit; vervanging
31 Vervanging door

glasgarant ER € 75,- 
Geen glasgarant ER
€ 500,-"

Groene
kaart

NN glashersteller
verlaging ER met €
175,-, minimaal € 75.-

Eigen risico ruit; reparatie
31 Geen ER indien bij

Glasgarant 
Geen glasgarant ER
€ 500,-"

Groene
kaart

Geen ER

Eigen risico bij diefstal motorrijtuig
31 Geen ER indien SCM

startonderbreker of
af fabriek
beveiligingssysteem

Polis Geldend eigen risico
volgens polis

ER jeugdige bestuurder (< 23 jaar)
36.2 Verhoging ER met €

75,- voor schades
niet vallende onder
beperkt casco

Geen afwijkend ER

Schade door bevriezing
34.2 Uitgesloten 2.1 Onvoorziene,

plotselinge,
onverwachte
gebeurtenis

Noodreparatie
32.2 Tot € 500,- 2.2.3 Tot maximaal de

verzekerde som



Onderdelen motorrijtuig,
audiovisuele/computerapparatuur

Niet verzekerd 1.1.2 Onderdelen en
accessoires vallen onder
het motorrijtuig

Toebehoren/accessoires
2.12 Met name genoemde

toebehoren
1.1.2 &
1.1.3

Accessoires en
voertuigaanpassingen
meeverzekerd

Dekking Hulpverlening

Diefstal voertuig
26.3
&
27.3

Hulpverlening tevens
na diefstal voertuig

2.1.1 Alleen hulpverlening bij
materiele schade

Hulpverlening buitenland
27.1 Alleen verzekerd na

ongeval
2.1.1 Niet bij mechanisch

gebrek als gevolg van
eigen gebrek

Pech onderweg
26.2
&
27.2

Alleen als auto
Volledig Casco is
verzekerd en niet
ouder dan 6 jaar en
binnen Nederland als
dit niet binnen 1 uur
kan worden
verholpen.

2.3.4 Alleen in het buitenland
tot € 125,-

Vervangend vervoer
32.5 Verzekerd onder

(beperkt) casco na
schade

2.2.3 Vervangend vervoer in
Nederland is verzekerd

Onderdelen
27.1.2 Nazenden benodigde

onderdelen om het
voertuig binnen 4
dagen rijklaar te
maken

2.3.5 Bestellen en verzenden
van benodigde
onderdelen

Repatriëring vanuit buitenland van
voertuig en bagage

27.1.3 Als voertuig niet
binnen 2 dagen
rijklaar is

2.3.2 a Als voertuig niet binnen
4 dagen rijklaar is

Dekking OVI N.V.T.

Dekking SVI

Whiplash
43.3 Alleen ongeval 2.2.2 Postwhiplashsyndroom

e/o postcommotioneel
syndroom tot maximaal
€ 5.000,-

Motorrijtuigen
Verhaalsbijstanddekking/Verhaalservice
Autoschade

N.V.T.

Rechtsbijstand

Dekking
57 Verzekerde activiteit:

deelname aan het
verkeer en
voorhanden hebben,
onderhouden en
vervangen van het
motorrijtuig

2.1.1
t/m
2.1.6

Verhaalsrechtsbijstand,
Strafrechtsbijstand,
Teruggave Rijbewijs of
inbeslaggenomen
motorrijtuig,
Revindicatie,
Contractsrechtsbijstand.

Passagier in laadruimte
59 Niet uitgesloten 3.7.5 Niet gedekt is een 

geschil of strafzaak i.v.m. 
het onbevoegd 
aanwezig zijn in de 
laadruimte



Franchise
58 € 110,- 2.1 i Overeenkomstig polis

eigen risico, niet voor
verhaalsrechtsbijstand
en strafrechtsbijstand

Mediation
58 Kosten van externe

hulpverleners zijn
gedekt als DAS de
opdracht geeft

2.2.3 Gedekt tot een
maximum van 5 sessies
van maximaal 2 uur

Onvermogen aansprakelijke derde
62 Maximaal € 1.250,-

met een eigen risico
van € 125

2.6.2 Tot maximaal € 1.000,-
materiële schade

Cascodekking aanhanger N.V.T.

Dekking inbegrepen
69 e.v. Alleen als hier naar

wordt verwezen in
de polis

Uw
mening

adviseur.nn.nl PRODUCTION BACKEND


