
Verschillenoverzicht Reaal Schadeverzekeringen MSV - NN 
MSV (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 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

Dekkingen Kosten van onderzoek 3.1 Gedekt, maar dan als 

onderdeel van 

saneringskosten 

Gedekt 1.2 Gedekt 

 
Kosten van de sanering 3.1 Gedekt Gedekt 1.2 Gedekt 

 
Zaakschade a.g.v. 

verontreiniging 

3.1 Gedekt Gedekt 1.2 Gedekt 

 
Schade en kosten a.g.v. 

sanering 

3.1 Gedekt Gedekt 1.2 Gedekt 

 
Werkzaamheden bij 

derden (werklocatie) 

3.1.3 Ja, mits binnen 5 jaar 

ontdekt 

Ja, mits 

onvoorziene, 

1.3 Ja, mits onvoorziene, 

plotselinge, onverwachte 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

plotselinge, 

onverwachte 

gebeurtenis. Geen 

eigen gebrek 

installatie, machine, 

leiding 

gebeurtenis. Geen eigen 

gebrek installatie, 

machine, leiding 

 
Herbouw van opstallen 

na noodzakelijke afbraak 

bij saneren 

3.1.4 Ja, voor 

herbouwkosten tot 

maximaal de 

verkoopwaarde 

Ja, bij geen 

herstel/herbouw 

o.b.v. verschil 

verkoopwaarde voor 

en na de schade 

1.7.2 Ja, o.b.v. 

herstel/herbouwkosten, 

mits herbouw binnen 3 

jaar, anders o.b.v. 

verschil verkoopwaarde 

voor en na de schade als 

dit een lager bedrag is 

Aanvullende 

dekking 

Expertise 3.2 Ja, binnen de grenzen 

van het verzekerde 

som. Geen 

vermelding kosten 

expert 

verzekeringnemer en 

arbiter. 

Ja, maar expert 

verzekeringnemer 

o.b.v. redelijke 

kosten. Dekking tot 

max. 100% boven 

verzekerde som. 

1.6.1 Ja, maar expert 

verzekeringnemer tot 

max. expert verzekeraar 

of anders o.b.v. redelijke 

kosten. Ook kosten 

arbiter. Dekking tot max. 

100% boven verzekerde 

som. 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

 
Beredding 3.2 Bereddings- en 

opruimingskosten 

binnen de grenzen 

van de verzekerde 

som 

Ja, bereddingskosten 

tot max 100% boven 

de verzekerde som. 

1.6.2 Ja, bereddingskosten tot 

maximaal de verzekerde 

som per gebeurtenis en 

twee keer de verzekerde 

som per verzekeringsjaar 

 
Verweersbijstand 17 Ja, maximaal 5% 

verzekerd bedrag en 

nooit meer dan € 

125.000,- per 

emissie. 

Ja, maximaal € 

125.000,- per 

gebeurtenis en € 

250.000,- per 

verzekeringsjaar 

1.6.3 Ja, verzekerd bedrag € 

50.000,- per gebeurtenis 

en € 100.000,- per 

verzekeringsjaar. 

 
Inkomende 

verontreiniging 

3.1.1 Ja, maximaal 10% 

verzekerd bedrag en 

nooit meer dan € 

125.000,- (staat niet 

in voorwaarden maar 

altijd standaard met 

een clausule) 

Ja, maximaal € 

125.000,- per 

gebeurtenis en € 

250.000,- per 

verzekeringsjaar 

1.6.4 Ja, maximaal € 125.000,- 

per gebeurtenis en € 

250.000,- per 

verzekeringsjaar 

 
Wettelijke rente 3.3.3 Ja, opeisbaar vanaf 4 

weken nadat alle 

gegevens bij 

verzekeraar bekend 

zijn 

Recht op wettelijke 

rente niet in 

polisvoorwaarden 

opgenomen. Wel 

1.6.5 Dekking voor alle 

wettelijke rente die 

verzekeringnemer over 

een verschuldigde 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

dekking binnen 

wettelijk kader. 

schadevergoeding moet 

betalen. 

Oorzaken Alle van buiten komende 

onheilen 

- Gedekt, maar 

voorwaarden zeggen 

hier niets over 

Ja, een onvoorziene, 

plotselinge, 

onverwachte 

gebeurtenis die van 

buiten af op een 

zaak inwerkt. 

1.4 Ja, een onvoorziene, 

plotselinge, onverwachte 

gebeurtenis die van 

buiten af op een zaak 

inwerkt. 

 
Schade als gevolg van 

een eigen gebrek 

opstallen en roerende 

zaken 

3.1.2 Ja, voor zover het 

eigen gebrek is 

veroorzaakt door of 

bestaat uit fouten in 

ontwerp, constructie, 

uitvoering of 

materiaalkeuze. 

Geen dekking, 

d.w.z. voorwaarden 

zeggen hier niets 

over 

- Geen dekking, d.w.z. 

voorwaarden zeggen hier 

niets over 

 
Schade als gevolg van 

een eigen gebrek 

installatie, machine of 

leiding 

3.1.2 Tot maximaal 10 jaar 

oud 

Indien plotseling en 

onverwacht, tot max. 

10 jaar oud 

1.4 Indien plotseling en 

onverwacht, tot max. 10 

jaar oud 

Uitsluitingen Atoomkernreacties 4.1 Uitgesloten Ja, via Algemene 

Voorwaarden 

2.1 Uitgesloten 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

 
Molest 4.1 Uitgesloten Ja, via Algemene 

Voorwaarden 

2.2 Uitgesloten 

 
Opzet en schuld 4.2 Opzet, roekeloosheid, 

merkelijke schuld of 

nalatigheid 

Opzet of 

roekeloosheid 

2.13 In strijd met recht en met 

opzet iets doen of niet 

doen waardoor schade 

ontstaat. Ook in groep en 

onder invloed. Opzet als 

oogmerk, opzet met 

zekerheidsbewustzijn, 

voorwaardelijke opzet 

 
Aardbeving/vulkanische 

uitbarsting 

4.1 Uitgesloten Uitgesloten 2.3 Uitgesloten, ook andere 

natuurrampen 

uitgesloten 

 
Overstroming 4.1 Uitgesloten Ja, via Algemene 

Voorwaarden 

2.4 Uitgesloten, m.u.v. 

brand en ontploffing 

a.g.v. overstroming en 

schade door hevige 

lokale regenval 

 
Bestaande 

verontreiniging 

3.1 Niet specifiek 

uitgesloten maar 

vanuit 

Uitgesloten 2.8 Uitgesloten 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

dekkingsartikel niet 

verzekerd 

 
Genetische schade 4.3 Uitgesloten Niet uitgesloten - Niet uitgesloten 

 
Onvoldoende Milieuzorg 4.4 Uitgesloten Uitgesloten 2.11 Uitgesloten 

 
Verhuurder en (mede) 

huurder(s) 

4.5 Uitgesloten Uitgesloten 2.9 Uitgesloten 

 
Ondergrondse tanks 4.6 Uitgesloten Uitgesloten, 

aanvraag met 

ondergrondse tank 

stroomt door naar 

Zekerheid op Maat 

2.7 Uitgesloten, tenzij op het 

polisblad specifiek wordt 

vermeld dat deze zijn 

meeverzekerd en tegen 

welke som (met 

clausules worden die 

tanks dan 

gespecificeerd) 

 
Motorrijtuigen op 

werklocatie 

4.7 Uitgesloten Uitgesloten 2.5 Uitgesloten 

 
Vaar- of vliegtuigen op 

werklocatie 

4.8 Uitgesloten Uitgesloten 2.6 Uitgesloten 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

 
Asbest - Niet uitgesloten Uitsluiting wordt 

alleen afgeleid als in 

portal wordt 

ingevuld dat men 

voor de hele 

verzekering geen 

dekking voor asbest 

wil 

- Niet uitgesloten, dit 

wordt op polisblad 

geregeld voor de hele 

polis (keuze 

verzekeringnemer) of 

per vestiging met een 

clausule (keuze NN) 

 
Schade aan personen 3.1 Niet specifiek 

uitgesloten maar 

vanuit 

dekkingsartikel niet 

verzekerd 

Niet specifiek 

uitgesloten maar 

vanuit 

dekkingsartikel niet 

verzekerd 

2.10 Uitgesloten 

 
Overtreding van 

overheidsvoorschriften 

- Niet uitgesloten Niet uitgesloten 2.12 Uitgesloten 

 
Sanctiewet- en 

regelgeving 

4.9 Uitgesloten Uitgesloten, via 

Algemene 

Voorwaarden 

2.14 Uitgesloten 

 
Diversen: 

Grondleverantie, 

Brandgevaarlijke 

- Niet uitgesloten, kan 

wel worden 

Uitsluiting wordt 

automatisch afgeleid 

(en is dus 

- Niet uitgesloten, kan wel 

worden geclausuleerd 

indien nodig. 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

werkzaamheden, 

Opslag/verwerking 

sloopmateriaal, 

Biovergisting 

geclausuleerd indien 

nodig. 

afhankelijk van 

acceptatieregels in 

het STP-proces) 

Begrenzing 

naar bedrag 

Wordt bepaald dat een 

serie of reeks van 

emissies, voorvallen of 

gebeurtenissen als één 

wordt beschouwd? 

3.3.1 Ja Ja Begripsomschrijving 

Gebeurtenis 

Ja 

Derdenbeding Derden mogen aanspraak 

maken op verzekering 

maar pas na schriftelijke 

toestemming van 

verzekeringnemer 

3.4 Ja Nee - Nee 

Einde 

verzekering 

en 

opzegtermijn 

Bij opzegging door 

verzekeringnemer zonder 

specifieke reden 

14.2.1 Aan het einde van 

iedere 

verzekeringstermijn 

met inachtneming 

van 1 maand 

opzegtermijn 

Dagelijks opzegbaar 

met inachtneming 

van 1 dag 

10.1 en 10.2 Aan het einde van de 

eerste 

verzekeringstermijn met 

inachtneming van 1 

maand opzegtermijn, 

daarna op elk moment 

maar met opzegtermijn 

van 1 maand 



Onderwerp Toelichting Art. 

nr. 

Reaal 

Reaal MSV-2016 MSV 

Zekerheidspakket 

(MSV PB2000-01 + 

Alg. PB0000-01) 

Art. nr. NN ZM MSV Zekerheid op 

maat (MSV100.2003) 

Actualiseren Welke mogelijkheden 

geven de 

polisvoorwaarden om de 

polis actueel te houden 

vanuit de kant van de 

verzekeraar? 

10.2 Artikel 

Naverrekening geeft 

verzekeraar recht om 

periodiek gegevens 

op te vragen waarmee 

variabele 

premiefactoren 

kunnen worden 

herberekend (sanctie 

evt. 30% 

premieverhoging) 

Aan de hand van een 

polis die we jaarlijks 

sturen met het 

verzoek om de 

gegevens te 

controleren en 

wijzigingen aan ons 

door te geven 

(sanctie evt. 25% 

premieverhoging) 

16 Aan de hand van een 

polis die we jaarlijks 

sturen met het verzoek 

om de gegevens te 

controleren en 

wijzigingen aan ons door 

te geven (sanctie evt. 

25% premieverhoging) 

Onbebouwde 

grond in 

gebruik voor 

uitoefening 

bedrijf 

Is er, naast dekking op de 

verzekerde- en 

werklocatie ook dekking 

voor deze gronden? 

- Niets over geregeld. 

Heeft echter 

betrekking op 

agrarisch. Voor Reaal 

nauwelijks van 

toepassing. 

Gedekt, bepaling 

komt alleen voor bij 

agrarische beroepen 

- Niet gedekt, maar hier is 

een (standaard) clausule 

voor agrarische risico's 

voor 

 


