
Algemeen

Oude voorwaarden (03100 14-06) Nieuwe voorwaarden (03100 16-01)

 • Wijziging van premie en/of voorwaarden 'en bloc'.  • De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is 
verduidelijkt. Er is nu apart opgenomen dat we de voorwaarden 
en/of de premie kunnen wijzigen als de verzekering verlengd wordt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Oude voorwaarden (03108 12-11) Nieuwe voorwaarden (03108 16-01)

 • “Is er schade aan zaken van bezoekers, waarvoor u niet 
aansprakelijk bent?” en de uitsluiting “Heeft u de schade 
opzettelijk veroorzaakt?”

 • De teksten van deze artikelen aangepast. Wij hebben duidelijker 
omschreven wat wij hier bedoelen. Hoe deze artikelen nu precies 
luiden, leest u in de voorwaarden.
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Verschillenlijst Reaal Goed Geregeld Pakket

Rechtsbijstandverzekeringen en Verhaalsbijstandverzekeringen  
(auto, motor, bromfiets, oldtimer, aansprakelijkheid, reis, verkeersrechtsbijstand))

Oude voorwaarden (03 112 14-06, 03117 14-06, 03116 14-06,  

03119 14-06, 03 108 12-11, 03 115 14-06,  

03 113 12-11)

Nieuwe voorwaarden (03 112 16-01, 03117 16-01, 03116 16-01,  

03119 16-01, 03 108 16-01, 03 115 16-01,  

03 113 16-01)
 • Er wordt geen rechtsbijstand verleend als een geschil zich 

voordoet binnen drie maanden na de ingangsdatum van de 
verzekering. Bij een arbeidsrechtelijk geschil is dit zes maanden en 
bij een geschil over onteigening is de wachttermijn twaalf maanden.

 • Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil.

 • De verzekerde mocht niet altijd zelf een externe rechtshulpverlener 
kiezen voor een gerechtelijke of administratieve procedure.

 • De verzekerde mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen 
aan wie DAS de opdracht moet geven, als het nodig is om namens 
de verzekerde een gerechtelijke of administratieve procedure te 
voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. Eén daarvan is dat 
alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens de 
verzekerde inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of 
administratieve procedures waarvoor geen verplichte proces-
vertegenwoordiging geldt en waarvoor op verzoek van verzekerde 
door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 
maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van  
€ 250. Wilt u exact weten welke nieuwe regels er gelden? Lees dan 
de nieuwe voorwaarden.

Een aantal voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket is aangepast. Het gaat daarbij 
voornamelijk om verduidelijking van de huidige teksten, maar ook een aantal inhoudelijke wijzigingen. 
De belangrijke wijzigingen staan in deze verschillenlijst. 



Autoverzekering 

Oude voorwaarden (03112 14-06) Nieuwe voorwaarden (03112 16-01)

 • Bonus-malustabel zoals weergegeven in de voorwaarden.  • Vanwege Bedrijfsregeling 11 ‘Roy-data nieuw’ van het Verbond van 
Verzekeraars is de Bonus-malus tabel aangepast. Wordt er een 
schade vergoed waarvoor verzekerde verantwoordelijk is? Dan 
leidt dit tot het verlies van 5 b/m treden.

 • In de voorwaarden is niet de mogelijkheid tot een jaarlijkse 
premieverhoging voor de WA-verzekering opgenomen.

 • We verwachten dat de schadelast van onze WA-verzekering de 
komende jaren blijft stijgen. Met name op het gebied van 
letselschade zal dit het geval zijn. Daarom hebben we in de 
voorwaarden opgenomen dat wij elk jaar de basispremie van de 
WA-verzekering met maximaal 3% mogen verhogen. 

 • Beperkt casco en volledig casco: Vergoeding van accessoires  • Aparte regeling voor vergoeding van audio- en navigatie-
apparatuur. Ook is er een aparte regeling opgenomen voor de 
vergoeding van accessoires, die geen audio- en navigatie-
apparatuur zijn. Er gelden nu afschrijvingsregelingen: hoe ouder 
de zaken worden, hoe minder we uitkeren bij schade.Welke 
afschrijvingsregeling er precies geldt, leest u in de voorwaarden. 

Motorverzekering

Oude voorwaarden (03 117 14-06) Nieuwe voorwaarden (03 117 16-01)

 • Bonus-malustabel zoals weergegeven in de voorwaarden.  • Vanwege Bedrijfsregeling 11 ‘Roy-data nieuw’ van het Verbond van 
Verzekeraars is de Bonus-malus tabel aangepast. Wordt er een 
schade vergoed waarvoor verzekerde verantwoordelijk is? Dan 
leidt dit tot het verlies van 5 b/m treden.



Oldtimerverzekering

Oude voorwaarden (03 119 14-06) Nieuwe voorwaarden (03 119 16-01)

 • Bij aanvraag werd naar het maximale aantal kilometers gevraagd. 
Deze worden op de polis vermeld.

 • Toegevoegd is de verplichting door te geven als :
 - verzekerde boven het maximale aantal kilometers per 

verzekerings jaar komt zoals op de polis staat.
 - de oldtimer niet alleen recreatief wordt gebruikt.
 - er geen andere auto voor dagelijks gebruik aanwezig is, waarvan 

het kenteken op naam van verzekeringnemer of de partner van 
verzekeringnemer staat.

 - zo nodig passen wij de premie en/of de voorwaarden aan of 
stoppen we de verzekering. De verzekeringnemer vangt 
daarover een brief.

 • Wanneer stopt de verzekering?  • Aan dit artikel is toegevoegd dat de verzekering stopt als:
 - er geen andere auto voor dagelijks gebruik aanwezig is, waarvan 

het kenteken op naam van verzekeringnemer of de partner van 
verzekeringnemer staat.

 - de oldtimer niet alleen recreatief gebruikt.
 - er meer dan 10.000 kilometer per verzekeringsjaar met de 

oldtimer gereden wordt (voor verzekeringen met een ingangs-
datum vanaf 1 maart 2016: als er meer dan 7.500 kilometer per 
verzekeringsjaar wordt gereden).  

 • Algemene uitsluitingen van de Reaal Oldtimerverzekering.  • Toegevoegd dat wij geen vergoeding geven bij schade die is 
ontstaan:
 - door onvoldoende onderhoud
 - als de oldtimer voor dagelijks gebruik wordt gebruikt of niet 

uitsluitend recreatief/particulier wordt gebruikt.

 • Bij de brand/diefstal en volledige cascoverzekering moet de 
eigenaar bij totaal verlies de restanten aan Reaal overdragen om 
een vergoeding te krijgen.

 • Voor originele onderdelen die niet of niet binnen redelijke termijn 
verkrijgbaar zijn, vergoeden wij  de dagwaarde.

 • Voor onderdelen die niet verkrijgbaar zijn vergoeden wij tweemaal 
de gangbare waarde voor vervangende onderdelen. Een en ander 
ter beoordeling van een door ons ingeschakelde deskundige. 

 • Niet geregeld in de voorwaarden

 • Bij de brand/diefstal en volledige cascoverzekering kan er bij 
totaal verlies ook voor worden gekozen om de restanten zelf te 
houden.

 • Voor originele onderdelen die niet of niet binnen redelijke termijn 
verkrijgbaar zijn, vergoeden wij de marktwaarde van verkrijgbare 
vervangende onderdelen. 

 • Voor onderdelen die niet verkrijgbaar zijn vergoeden wij de prijs 
van het opnieuw te maken onderdeel tot maximaal twee keer de 
laatst bekende prijs van het onderdeel. Een en ander ter 
beoordeling van een door ons ingeschakelde deskundige. 

 • Blijkt bij schade dat er meer kilometers per verzekeringsjaar zijn 
gereden, dan er op de polis staat?. Dan vergoeden wij het 
schade bedrag naar verhouding met de premie die wordt betaald 
en de premie die betaald had moeten worden, als wij het juiste 
aantal kilometers hadden geweten.  Ook passen wij het aantal 
kilometers en de premie op de polis aan. Komt men boven de 
10.000 km per verzekeringsjaar? Dan beëindigen wij de 
verzekering. (voor een verzekering met een ingangsdatum vanaf 1 
maart 2016 geldt dit als meer dan 7.500 kilometer per 
verzekeringsjaar wordt gereden).


