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Tarieven

Dit boekje bevat tarieven voor het
Woon-en Recreatiepakket en het
Totaalplan. Voor meer productinformatie
verwijzen wij u naar de brochures van het
Woonpakket en Totaalplan.
REAAL. REALIST IN VERZEKEREN.

Woonpakket
Alle vermelde premies zijn jaarpremies. Bij de inboedel- en

Bewoners van een VINEX-locatie ontvangen 25% korting

woonhuisverzekering zijn de premies aangegeven per

op de premie van zowel de inboedelverzekering als

e 1.000,00 verzekerd bedrag.

woonhuisverzekering.

Woonhuis 1

Aanvullende dekkingen

Premie extra uitgebreide woonhuisverzekering

•

Verzekerde waarde
Regio

Boven

tot en met e 225.000,00 e 225.000,00

•

Regio A

e 0,70

e 0,55

e 1,00

e 0,85

Regio C

e 0,80

e 0,60

Toeslag van ! 0,10 per

onheilen

! 1.000,00 verzekerd bedrag

1

Glas

Toeslag van ! 0,15 per

		
•

Regio B

Van buiten komende

•

! 1.000,00 verzekerd bedrag

Aanvullende dekking Toeslag van e 0,10 per
Extra kosten

e 1.000,00 verzekerd bedrag

Afkoop eigen risico

Toeslag van ! 0,15 per

storm

! 1.000,00 verzekerd bedrag.

2

Regio A Geheel Nederland exclusief de steden uit regio B
en C.
Regio B

Amsterdam (1000 t/m 1109), Den Haag (2500 t/m
2599), Rotterdam (3000 t/m 3099) en Utrecht
(3500 t/m 3599).

Regio C Groningen (9700 t/m 9747), Hengelo (7550 t/m
7559), Enschede (7500 t/m 7549), Almelo (7600
t/m 7609), Deventer (7400 t/m 7428), Arnhem
(6800 t/m 6846), Nijmegen (6500 t/m 6546),
Den Bosch (5200 t/m 5237), Tilburg (5000 t/m
5049), Breda (4800 t/m 4839), Eindhoven (5600
t/m 5659).
1

Per gebeurtenis geldt er (specifiek) voor de van buiten
komende onheilendekking altijd een eigen risico van

1

15% korting op de premie als digitaal via MijnREAAL
geboekt wordt. Indien ook sprake is van VINEX-korting,
bedraagt de totale korting maximaal 30%.

e 50,00.
2

Alleen in combinatie met een van buiten komende
onheilendekking.

Inboedel 1
Extra uitgebreide inboedelverzekering

Beperkingen regio C

Extra uitgebreid per ! 1.000,00 exclusief huiseigenaren-

Tenzij gekozen voor het ‘overall’ eigen risico van ! 100,00

korting .

geldt er voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag

2

en Utrecht een eigen risico van e 250,00 per gebeurtenis
		
Regio

! 100,00

voor iedere inbraak-/diefstalschade.

Geen eigen risico overall eigen risico
Bewoners van een VINEX-locatie ontvangen 25% korting

Regio A

! 2,00

! 1,70

op de premie van zowel de inboedelverzekering als de

Regio B

! 2,60

! 2,40

woonhuisverzekering.

Regio C

! 3,65

! 4,15

Regio D

! 2,40

! 2,10

Aanvullende dekkingen

Regio E

! 3,65

! 3,30

•
•

Van buiten komende

Toeslag van ! 0,20 per

onheilen 1

! 1.000,00 verzekerd bedrag

Glas

Vaste toeslag van ! 34,00 op
de premie

Extra uitgebreid per ! 1.000,00 inclusief huiseigenarenkorting .

•

2

Aanvullende dekking Toeslag van ! 11,00 per
diefstal sieraden

		

1

boven ! 6.000,00

! 100,00

Regio

Geen eigen risico overall eigen risico

Regio A

! 1,70

! 1,45

Regio B

! 2,20

! 2,05

Regio C

! 3,10

! 3,55

Regio D

! 2,05

! 1,80

Regio E

! 3,10

! 2,80

! 1.000,00 voor het meerdere

15% korting op de premie als digitaal via MijnREAAL
geboekt wordt. Indien ook sprake is van VINEX-korting,
bedraagt de totale korting maximaal 30%.

2

Voor huiseigenaren geldt een zeer aantrekkelijk voordeel. Als
zowel het woonhuis als de inboedel bij REAAL zijn verzekerd,
wordt een korting van ongeveer 15% op de inboedelpremie

1

Per gebeurenis geldt er (specifiek) voor de van buiten

gegeven. In het premieoverzicht staan de premies inclusief en

komende onheilendekking altijd een eigen risico van ! 50,00

exclusief deze huiseigenarenkorting vermeld.

(ongeacht het eventuele overall eigen risico).

Regio-indeling voor inboedelpremie

Inbraakpreventie
Is de woning voorzien van inbraakpreventieve
maatregelen, dan komt de verzekerde in aanmerking voor

Postcode

Regio

Postcode

Regio

1000 t/m 1109

C

5050 t/m 5199

B

wordt verleend zodra de verzekerde een Borg-certificaat of

een korting van 15% op de inboedelpremie. Deze korting
1110 t/m 1599

B

5200 t/m 5237

E

een Politiekeurmerk Veilig Wonen kan overleggen. Als de

1600 t/m 1619

A

5238 t/m 5599

B

woning voldoet aan de preventienormen vervalt tevens in

1620 t/m 1629

B

5600 t/m 5659

E

regio C het standaard eigen risico van e 250,00 voor

1630 t/m 1999

A

5660 t/m 6499

B

inbraak-/diefstalschaden. Heeft de verzekerde recht op

2000 t/m 2499

B

6500 t/m 6546

E

huiseigenarenkorting én heeft hij een goed beveiligde

2500 t/m 2599

C

6547 t/m 6799

B

woning dan zal de maximale korting op de inboedelpremie

2600 t/m 2999

B

6800 t/m 6846

E

overigens nooit meer dan 15% bedragen.

3000 t/m 3099

C

6847 t/m 6899

B

3100 t/m 3199

B

6900 t/m 7399

A

Garantie tegen onderverzekering

3200 t/m 3299

A

7400 t/m 7428

D

Is de waarde van de inboedel vastgesteld met behulp van

3300 t/m 3499

B

7429 t/m 7499

A

de inboedelwaardemeter, dan geldt gedurende vijf jaar een
garantie tegen onderverzekering.

3500 t/m 3599

C

7500 t/m 7559

D

3600 t/m 4299

B

7560 t/m 7599

A

4300 t/m 4599

A

7600 t/m 7609

D

4600 t/m 4674

B

7610 t/m 8199

A

4675 t/m 4675

A

8200 t/m 8249

B

4676 t/m 4689

B

8250 t/m 8899

A

4690 t/m 4698

A

8900 t/m 8938

B

4699 t/m 4799

B

8939 t/m 9699

A

4800 t/m 4839

E

9700 t/m 9747

D

4840 t/m 4999

B

9748 t/m 9999

A

5000 t/m 5049

E

Buitenshuisdekking

Kostbaarheden 1

Klanten met een inboedelverzekering bij REAAL kunnen

Voor klanten met een inboedelverzekering bij REAAL is het

een Buitenshuisdekking sluiten. De Buitenshuisdekking

mogelijk een kostbaarhedenverzekering te sluiten. De

beschermt de persoonlijke spullen buiten de deur tegen

kostbaarhedenverzekering van REAAL biedt dekking voor

schade, diefstal of verlies.

schade, veroorzaakt door:

Particulier

•

verlies;

Premie

Premie

Eigen

•

diefstal;

per

per

risico per

•

vermissing;

maand

jaar

gebeurtenis

•

beschadiging van de in de polis vermelde voorwerpen.

e 4,75

e 57,00

e 50,00

Premie
Premie per e 1.000,00 verzekerd bedrag.

e 3.000,00 per
gebeurtenis
Particulier

e 6,25

e 75,00

e 50,00

Vrijwillig

e 5.000,00 per

eigen risico

gebeurtenis

10% per

incl. laptop

Geen

Te verzekeren

gebeurtenis eigen risico

en zakelijk

Juwelen en sieraden

e 17,50

e 20,00

e 5.000,00 per

Bont

e 17,00

e 20,00

gebeurtenis

Schilderijen, etsen,

incl. laptop

prenten en dergelijke

e 2,50

e 3,00

Muziekinstrumenten

e 25,00

e 30,00

e 30,00

e 35,00

e 30,00

e 35,00

Particulier

e 7,50

e 90,00

e 50,00

Horloges en klokken
(geen electrische)
Foto-, film- en videoapparatuur (uitsluitend
privédoeleinden)
Overige

1

kunstvoorwerpen

Op aanvraag Op aanvraag

Minimum premie

e 30,00

e 40,00

15% korting op de premie als digitaal via MijnREAAL
geboekt wordt. Indien ook sprake is van VINEX-korting,
bedraagt de totale korting maximaal 30%.

Aansprakelijkheid voor particulieren

Rechtsbijstand

Premie

Premie

Verzekerd bedrag

Eigen risico

e 500.000,00

Geen

e 100,00

Alleenstaande

e 25,00

e 18,50

Gezin zonder kinderen

e 34,00

e 23,75

Gezin met kinderen

e 42,50

e 29,75

Alleenstaande Gezin
Volledige rechtsbijstand e 177,23

e 197,17

Plusdekking

e 41,19

e 41,19

Het eigen risico bedraagt e 100,00 per gebeurtenis.
Er geldt een onbeperkte vergoeding van de kosten voor
verstrekte adviezen en behandeling van de zaak door een

Verzekerd bedrag

Eigen risico

juridisch medewerker. Tevens worden de kosten van een

e 1.250.000,00

Geen

advocaat, andere deskundigen (zoals de schade-expert of

e 100,00

medisch deskundige), de deurwaarder en eventuele
Alleenstaande

e 30,00

e 23,75

getuigen, vergoed tot e 12.500,00. Dit maximum geldt niet

Gezin zonder kinderen

e 42,50

e 31,50

als gebruik wordt gemaakt van een door DAS uitgezochte

Gezin met kinderen

e 52,50

e 39,75

advocaat. Ook de kosten van een eventueel proces vallen
onder de verzekeringsdekking.

Verzekerd bedrag

Eigen risico

De Plusdekking

e 2.500.000,00

Geen

e 100,00

De Plusdekking biedt de volgende aanvullende dekkingen:

Alleenstaande

e 38,00

e 28,50

Gezin zonder kinderen

e 53,00

e 41,25

Gezin met kinderen

e 65,00

e 50,50

•

dekking voor mediation bij echtscheiding;

•

de dekking voor geschillen rondom werk en inkomen
en bij contractuele zaken (Europese Unie);

•

bij geschillen die zich voordoen in het verkeer en bij
het verhalen van letselschade geldt de dekking in de
hele wereld;

Aanvullende dekkingen

•

een extra hoge onvermogendekking (e 12.500,00);

•

•

de leemte tussen de rechtsbijstandsverzekering en de

Verhaalsservice vaste toeslag op de premie van e 5,00
voor alleenstaande en van e 7,00 voor gezinnen.

•

Jagersrisico vaste toeslag van e 60,00 op de premie.

aansprakelijkheidsverzekering wordt opgeheven;
•

een unieke dekking voor rechtshulp in geschillen over
vermogensbeheer zoals de aan- en verkoop van

Het jagersrisico kan alleen worden meeverzekerd bij een
verzekerd bedrag vanaf e 1.250.000,00.

aandelen en opties;
•

een unieke dekking voor beroepsprocedures tegen de
fiscus.

Daarnaast vervalt het eigen risico van e 100,00.

Gezinsongevallen
Premie
Combinatie 3

Combinatie 1

Verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen
Overlijden
Blijvende invaliditieit
Blijvende invaliditieit

€ 5.000,00

Overlijden

€ 20.000,00

Blijvende invaliditieit
Blijvende invaliditieit

1

(incl 350% cumulatief )

€ 70.000,00

€ 40.000,00
1

(incl 350% cumulatief )

Premies

€ 140.000,00

Premies

Alleenstaande

€ 37,50

Alleenstaande

€ 67,50

Gezin

€ 42,50

Gezin

€ 87,50

Tandheelkundige kosten gezin

€ 12,50

Tandheelkundige kosten gezin

€ 12,50

Aanvullende auto-inzittenden

€ 8,00

Aanvullende auto-inzittenden

€ 15,50

Aanvullende motoropzittenden

€ 19,00

Aanvullende motoropzittenden

€ 39,00

Combinatie 2

Combinatie 4

Verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen

Overlijden

€ 5.000,00

Overlijden

Blijvende invaliditieit

€ 30.000,00

Blijvende invaliditieit

Blijvende invaliditieit

Blijvende invaliditieit

1

(incl 350% cumulatief )

€ 105.000,00

€ 5.000,00
€ 50.000,00
1

(incl 350% cumulatief )

Premies

1

€ 5.000,00

€ 175.000,00

Premies

Alleenstaande

€ 52,50

Alleenstaande

€ 82,50

Gezin

€ 65,00

Gezin

€ 110,00

Tandheelkundige kosten gezin

€ 12,50

Tandheelkundige kosten gezin

€ 12,50

Aanvullende auto-inzittenden

€ 13,00

Aanvullende auto-inzittenden

€ 18,00

Aanvullende motoropzittenden

€ 29,00

Aanvullende motoropzittenden

€ 49,00

Standaard geldt de cumulatieve dekking tot 350% bij een
blijvende invaliditeit vanaf 26%.

1

Standaard geldt de cumulatieve dekking tot 350% bij een
blijvende invaliditeit vanaf 26%.

Recreatiepakket
Vakantieverzekering
Premie aanvullende annuleringsverzekering

Premie Voordelige Dekking
Gezin

Gezin

Gezin

Gezin

Per

zonder

met

Per

zonder

met

persoon

kinderen

kinderen 1

persoon

kinderen kinderen 1

e 23,00

e 43,00

e 60,00

e 37,00

e 64,00

e 73,00

e 44,00

e 76,00

e 89,00

		

Basispremie

		

Annulering

Toeslagen

Garantie-

uitbreidingen

annulering

Werelddekking e 16,00

e 28,00

e 43,00

Wintersport

e 21,00

e 28,00

e 12,00

Autohulp
De aanvullende autohulpverzekering geeft recht op
uitgebreide hulpverlening als men op reis gaat met de auto

Premie Volledige Dekking

en geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld brand of een
		

Basispremie

Gezin

Gezin

ongeval. Bovendien geeft het recht op vervangend vervoer.

Per

zonder

met

De premie voor deze aanvullende verzekering bedraagt

persoon

kinderen

kinderen 1

e 17,00.

e 34,00

e 60,00

e 84,00

Toeslagen
uitbreidingen

1

Werelddekking e 19,00

e 31,00

e 45,00

Wintersport

e 21,00

e 28,00

e 12,00

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zijn uw kinderen
dus jonger dan 5 jaar, dan geldt de premie ‘Gezin zonder
kinderen’. Dit geldt ook voor de aanvullende
annuleringsverzekering.

1

Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. Dit geldt ook
voor de aanvullende annuleringsverzekering.

Caravanverzekering
Premie per jaar per e 1000,00 verzekerd bedrag
(oorspronkelijke cataloguswaarde)
			

Ideaaldekking

Ideaal-plusdekking

			

(niet ouder dan

(niet ouder dan

		

Normaaldekking

5 jaar)

3 jaar)

Toercaravan

e 12,00

e 15,00

e 17,00

• over de eerste e 4.538,00

e 10,00

e 12,50

e 15,00

• over het meerdere

e 7,50

e 10,00

e 12,50

Vouwkampeerwagen

e 11,00

e 13,00

e 15,00

Voortent/aanbouw

e 10,00

e 10,00

e 15,00

Aanbouw (alleen bij stacaravan)

e 10,00

e 10,00

e 10,00

Inventaris minimum verzekerd bedrag e 908,00

e 10,00

e 10,00

Niet van toepassing

e 25,00

e 25,00

Niet van toepassing

Stacaravan

Bagage (inclusief inventaris)
minimum verzekerd bedrag e 908,00
Inboedel (inclusief inventaris en bagage)
minimum verzekerd bedrag e 908,00

Niet van toepassing Niet van toepassing e 15,00

Caravanrechtsbijstand (per caravan)

e 9,08

e 9,08

e 9,08

• voor stacaravan/vouwkampeerwagen

e 23,00

e 23,00

e 23,00

• voor toercaravan

e 113,00

e 113,00

e 113,00

Minimumpremie

e 22,69

e 22,69

e 34,03

• nieuwwaarde

Tot 12 maanden

Tot 60 maanden

Tot 120 maanden

• nieuwwaarde met vaste afschrijving

12-60 maanden

60-84 maanden

120-156 maanden

• dagwaarde

60 maanden

84 maanden

156 maanden

		

en ouder

en ouder

en ouder

Eigen risico

1

Basis schadevergoeding

1

Meeverzekeren hagelschade (eigen risico e 150,00)

e 2,50

e 2,50

e 2,50

Korting bij een eigen risico van e 113,00

e 11,34

e 11,34

e 11,34

Het genoemde eigen risico is ook van toepassing voor de mee-

Voor de rechtsbijstandsdekking geldt een eigen risico.

verzekerde voortent, aanbouw, inventaris, bagage en inboedel.

Zie voor eigen risico hagelschade aparte vermelding.

Pleziervaartuigverzekering 1

Kortingen

Voor zeil- en motorboten met een maximum snelheid van

1

Korting bij een vrijwillig extra eigen risico

30 km per uur.
Extra

Korting

Maximum

eigen risico 		

korting

vermeerderd met de helft van de dagwaarde met een

n 45,00

15%

n 30,00

minimum van 70% van de nieuwwaarde.

n 110,00

25%

n 62,50

n 225,00

30%

n 125,00

n 340,00

33%

n 187,50

n 450,00

35%

n 250,00

Premie Pleziervaartuigverzekering
Als grondslag geldt de helft van de nieuwwaarde

Premie per n 500,00 premiegrondslag
Premie
grondslag

Uitgebreide
dekking

Basis
dekking

Verplicht
eigen risico

Tot en met

2

n 12.500,00 n 10,50

n 9,50

n 45,00

n 25.000,00 n 8,00

n 7,00

n 45,00

2

Voor vaartuigen die uitgerust zijn met een dieselmotor
geldt een korting van 5%.

3

Verzekeringnemers die lid zijn van een watersport

n 37.500,00 n 7,00

n 6,00

n 110,00

vereniging aangesloten bij de KNWV krijgen een

n 50.000,00 n 5,75

n 5,25

n 110,00

korting van 10% met een maximum van n 17,50.

n 62.500,00 n 5,38

n 4,75

n 110,00

n 75.000,00 n 5,25

n 4,50

n 110,00

n 100.000,00 n 5,13

n 4,50

Meer dan n 100.000,00 op aanvraag

4

Verzekeringnemers die in het bezit zijn van een erkend
vaarbewijs krijgen een korting van 10% met een
maximum van n 25,00.

5

Als het vaargebied wordt beperkt tot de Nederlandse
binnenwateren exclusief de Zeeuwse stromen, de
Waddenzee en het IJsselmeer geldt een korting van

Na berekening van alle kortingen en toeslagen bedraagt de
minimumpremie per polis n 37,50.

10%.
6

Voor alle genoemde tarieven geldt een no-claimkorting
van 10, 15, 20, 25 en 30% na respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 en
meer schadevrije jaren.

1

Pleziervaartuigverzekering maakt geen onderdeel uit van het
Recreatiepakket.

2

Minimale bruto premie van n 75,00.

REAAL Totaalplan

Toeslagen
Bijboot

Boottrailer

Vaargebied

De premie voor een bijboot bedraagt 1,5%
berekend over de dagwaarde; minimum-

Voordelen REAAL Totaalplan

premie n 15,00.

Hoe méér verzekeringen in het REAAL Totaalplan worden

De premie voor een boottrailer bedraagt

ondergebracht, hoe hoger de premiekorting. Bij 2

2% berekend over de dagwaarde;

verzekeringen geldt 2% korting. Dit kan oplopen tot 10%

minimumpremie n 25,00.

korting bij 10 verzekeringen.

Voor verzekeringen die gesloten worden op

Er is geen termijntoeslag en ook de poliskosten zijn niet

Uitgebreide dekking is het mogelijk in

van toepassing.

overleg met de maatschappij het standaard
vaargebied uit te bereiden. Voor

Overige kenmerken REAAL Totaalplan

verzekeringen op Basisdekking is

•

Maandbetaling met automatische incasso door REAAL.

uitbreiding van het vaargebied niet

•

Per betalingstermijn e 0,45 administratiekosten
ongeacht het aantal verzekeringen.

mogelijk.
•

Korting per verzekering, niet per rubriek.

Voor schade die ontstaan is tijdens het deelnemen aan
wedstrijden geldt (indien daarvoor dekking bestaat) een

Verzekeringen REAAL Totaalplan 1

extra eigen risico van n 225,00 per gebeurtenis.

•

Woonhuis.

•

Inboedel.

•

Aansprakelijkheid.

•

Rechtsbijstand.

•

Gezinsongevallen.

•

Vakantie.

•

Caravan.

Een aantal verzekeringen uit het Verkeerspakket maakt ook
deel uit van het REAAL Totaalplan. Deze verzekeringen kunt
u vinden op MijnREAAL.

1

Pleziervaartuigverzekering maakt geen onderdeel uit van het
Recreatiepakket.

www.mijnreaal.nl

04 70 09-07

