
	 	 	

ALGEMEEN 
De algemene voorwaarden voor particulier en zakelijk zijn samengevoegd in één document.

REAAL WOONHUISVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
Geen standaard eigen risico. Keuze uit: Standaard eigen risico van € 150. Dit eigen risico geldt ook voor glasschade. Keuze uit:
n Eigen risico € 0.  n Eigen risico € 250.
n Eigen risico € 100. n Eigen risico € 500.  
n Eigen risico € 150. 
n Eigen risico € 250.
n Eigen risico € 500.
Geen extra eigen risico voor schade Extra eigen risico bij wind en storm vanaf windkracht 7 van € 300. Samen met het standaard eigen 
door wind en storm. risico is het totale eigen risico € 450. Tenzij de klant kiest voor een hoger eigen risico.
Geen maximum op kosten voor het  Maximum op kosten voor het inschakelen van een expert. Namelijk tot maximaal de hoogte van de
inschakelen van een expert. kosten van onze eigen experts.
Indexering met gegevens van CBS. Indexering met gegevens van BDB.
Jacuzzi en zonnepanelen zijn niet standaard  Jacuzzi en zonnepanelen zijn wel standaard meeverzekerd.
meeverzekerd.
Geen beperking voor schade door water Informatie over schade door water en stoom toegevoegd: 
en stoom. Is er water of stoom in de woning terechtgekomen via een binnen of buiten het huis gelegen 
   waterleiding of centrale verwarmingsinstallatie? Of via daarop aangesloten leidingen, toestellen of  

  rioolputten of -buizen? Dan vergoeden we de kosten voor het opsporen van het defect en de  
  mogelijke kosten van breek- en herstelwerk dat hiervoor nodig is. De kosten van herstel van de  
  defecte leiding betalen wij ook. Het maakt niet uit of er schade aan de woning is ontstaan.  

Geen informatie over leegstand. Informatie over leegstand toegevoegd:
   n Staat uw woning langer dan twaalf maanden leeg? Dan is schade als gevolg van inbraak, diefstal  

   en vandalisme uitgesloten.
   n Ook schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van uw woning  

   is dan niet verzekerd. 
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REAAL INBOEDELVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
Geen maximaal verzekerd bedrag Maximaal verzekerd bedrag van € 130.000 
Geen standaard eigen risico. Keuze uit: Standaard eigen risico van € 150. Dit eigen risico geldt ook voor glasschade. Keuze uit:
n Eigen risico € 0. n Eigen risico € 250.
n Eigen risico € 100. n Eigen risico € 500.  
n Eigen risico € 150. n De keuze voor een eigen risico van € 0 of € 100 komt te vervallen. 
n Eigen risico € 250.
n Eigen risico € 500.
 Geen extra eigen risico voor schade Extra eigen risico voor schade door wind en storm van € 300 bij schade aan terreinafscheidingen, 
door wind en storm. tuinhuisjes, zonnepanelen en hobbykassen. Samen met het standaard eigen risico is het totale eigen  

  risico € 450. Tenzij er is gekozen voor een hoger eigen risico.
Geen beperking bijzondere bezittingen. Beperkingen bijzondere bezittingen:
   n Sieraden, juwelen en horloges tot maximaal e 2.500 verzekerd voor alle gebeurtenissen.  

   Daarboven bij te verzekeren met een Kostbaarhedenverzekering.
   n Computer- en audiovisuele apparatuur (audio en home cinema, video- en fotoapparatuur) tot  

   maximaal e 10.000 verzekerd voor alle gebeurtenissen.
   n Kunst, antiek, schilderijen tot maximaal e 15.000 verzekerd voor alle gebeurtenissen.
   n Verzamelingen tot maximaal e 10.000 verzekerd voor alle gebeurtenissen.
Diefstal van sieraden in huis € 6.000. Sieraden, juwelen en horloges tot maximaal e 2.500 verzekerd voor alle gebeurtenissen. Daarboven  

  bij te verzekeren met een Kostbaarhedenverzekering.
Maximaal verzekerd bedrag contant geld en  Maximaal verzekerd bedrag contant geld en papier dat een waarde in geld heeft: € 250.   
papier dat een waarde in geld heeft: € 1.250.     
Geen maximum op kosten voor het Maximum op kosten voor het inschakelen van een expert. Namelijk tot maximaal de hoogte van
inschakelen van een expert. de kosten van onze eigen experts.
Bezittingen in bewoond gebouw zijn Bezittingen in een ander woonhuis of gebouw zijn beperkt gedekt. Er moeten dan wel braaksporen 
voor 3 maanden beperkt gedekt. zichtbaar zijn. Diefstal van sieraden en computer- en audiovisuele apparatuur zijn niet verzekerd.
Geen beperking voor schade door eigen  Ontstaat er schade aan bezittingen door een eigen gebrek? Dan vergoeden wij die schade. De kosten
gebrek. voor het herstellen van een eigen gebrek zelf betalen wij niet.
Geen informatie over zitgrasmaaiers. Zitgrasmaaiers zijn verzekerd.

REAAL REISVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
Kinderen van een alleenstaande ouder Kinderen van een alleenstaande ouder die inwonen bij de andere ouder zijn meeverzekerd. 
die inwonen bij de andere ouder niet 
meeverzekerd.
Geen vergoeding niet gebruikte reisdagen Wel vergoeding niet gebruikte reisdagen bij later vertrek. 
bij later vertrek.
Eigen risico zorgverzekeraar niet verzekerd. Eigen risico zorgverzekeraar wel verzekerd, tenzij dat al ergens anders is verzekerd.
Overlijden huisdieren geen annuleringsreden. Overlijden huisdieren wel annuleringsreden.
Geen informatie over zakenreizen, stages en Informatie over zakenreizen, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland toegevoegd:
 vrijwilligerswerk in het buitenland. Wij betalen niet en/of verlenen geen hulp of rechtsbijstand voor schade die is ontstaan door uw  
  werkzaamheden als die werkzaamheden gevaarlijk voor u zijn. Hiermee bedoelen wij werkzaam-
  he den die in de regel niet zonder het treffen van speciale veiligheidsmaatregelen worden verricht.  
  Werkzaamheden tijdens een zakenreis, stage of bij vrijwilligerswerk vallen hier ook onder.



REAAL AUTOVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
n Keuze eigen risico e 150 en e 250.  n Standaard eigen risico van e 150.
n Geen eigen risico bij herstel door  n Geen eigen risico bij reparatie door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf met A of B  
 Schadegarant herstelbedrijf.  classificatie.
n Geen verhoogd eigen risico bij reparatie n Eigen risico van e 150 bij reparatie door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf met C, D  
 Schadegarant- of Glasgarant  of E classificatie. 
 aangesloten herstelbedrijf. n Eigen risico bij reparatie door een bedrijf dat niet bij Schade- en Glasgarant is aangesloten e 500.
   n De keuze voor een eigen risico van  e 250 komt te vervallen.
Geen maximale cataloguswaarde voor de  Maximale cataloguswaarde van e 80.000 voor verlengde nieuwwaarde- en occasionwaarderegeling.  
verlengde nieuwwaarde- en  
occasionwaarderegeling. 
Geen beperking op de occasionwaarde- De occasionwaarderegeling en de nieuwwaarderegeling gelden niet voor geïmporteerde auto’s. 
regeling, nieuwwaarde- of verlengde De  verlengde nieuwwaarderegeling kan niet worden afgesloten voor importauto’s. 
nieuwwaarderegeling voor import auto’s.   
Geen maximum op kosten voor het  Maximum op kosten voor het inschakelen van een expert. Namelijk tot maximaal de hoogte van de
inschakelen van een expert. kosten van onze eigen experts.
Gelijkwaardige vervangende auto bij  Nette, standaard uitgevoerde vervangende auto bij Schadegarant.
Schadegarant.
Einde verzekering bij stalling in het  Is de auto meer dan 180 dagen achter elkaar in het buitenland? Dan kunnen wij de verzekering  
buitenland. stoppen vanaf de eerstkomende contractvervaldatum.
Uitsluiting Beperkt Casco voor auto’s tot  Uitsluiting Beperkt Casco voor auto’s tot 3 jaar. Voor deze auto’s kan alleen een WA en Volledig Casco
2 jaar. Voor deze auto’s kan alleen een WA verzekering gesloten worden.
en Volledig Casco verzekering gesloten 
worden.
Geen informatie over tonen SCM-certificaat  Informatie over tonen SCM-certificaat en gegraveerde ruiten toegevoegd:
en gegraveerde ruiten. Er is géén eigen risico als:
   n		 Bij inbraak met een geldig SCM-certificaat kan worden aangetoond dat de auto tijdens de inbraak  
    beveiligd was met een alarminstallatie.
   n		 Bij diefstal van de hele auto kan worden aangetoond dat de auto was beveiligd:
    n		met een SCM gecertificeerd startonderbrekingssysteem.
    n		of een af-fabriek beveiligingssysteem. 
    n		en/of dat het kenteken in de ruiten de auto is gegraveerd.
Geen informatie over verlopen rijbewijs. Informatie over verlopen rijbewijs toegevoegd:
   Wij vergoeden geen schade die is ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig  
   rijbewijs of hem de rijbevoegdheid is ontzegd. Een rijbewijs dat is verlopen door het verstrijken van  
   de in de wet genoemde geldigheidsduur, zien wij nog als geldig. Dit geldt niet als de leeftijd van 70  
   jaar is bereikt en het rijbewijs is verlopen.
Geen informatie over technisch totaal  Informatie over technisch totaal verlies (total loss) toegevoegd:
verlies (total loss). We spreken van totaal verlies (total loss) als het voertuig niet meer hersteld en niet meer gebruikt kan  
   worden. Bij technisch totaal verlies mogen wij beslissen wat er met het wrak gebeurt.

REAAL BROMFIETSVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
Geen maximum op kosten voor het  Maximum op kosten voor het inschakelen van een expert. Namelijk tot maximaal de hoogte van de  
inschakelen van een expert. kosten van onze eigen experts.
Einde verzekering bij stallen in buitenland. Is de bromfiets meer dan 180 dagen achter elkaar in het buitenland? Dan kunnen wij de verzekering  
   stoppen vanaf de eerstkomende contractvervaldatum.



REAAL MOTORVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
Geen maximum op kosten voor het  Maximum op kosten voor het inschakelen van een expert. Namelijk tot maximaal de hoogte van de  
inschakelen van een expert. kosten van onze eigen experts.
Einde verzekering bij stallen in buitenland. Is de motor meer dan 180 dagen achter elkaar in het buitenland? Dan kunnen wij de verzekering  
  stoppen vanaf de eerstkomende contractvervaldatum. 

REAAL OLDTIMERVERZEKERING (RGGP)

HUIDIGE VOORWAARDEN NIEUWE VOORWAARDEN
Geen maximum op kosten voor het  Maximum op kosten voor het inschakelen van een expert. Namelijk tot maximaal de hoogte van de
inschakelen van een expert. kosten van onze eigen experts.
Einde verzekering bij stallen in buitenland. Is de auto meer dan 180 dagen achter elkaar in het buitenland? Dan kunnen wij de verzekering  
  stoppen vanaf de eerstkomende contractvervaldatum. 
Nachtclausule in de voorwaarden. Geen standaard nachtclausule meer in de voorwaarden.


