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REAAL Verkeerspakket

Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar

u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt u die vrijheid. Om 

probleemloos te kunnen blijven genieten van uw vervoermiddel, 

moet deze goed verzekerd zijn. En voordelig, want auto- of 

motorrijden is al duur genoeg. Het Verkeerspakket van REAAL 

biedt u een dekking op maat tegen een scherpe premie. Rijdt u 

veilig, dan belonen wij dat extra. Uw korting bij schadevrij rijden 

kan bij REAAL oplopen tot maar liefst 80% voor uw auto- 

verzekering! Bijkomende pluspunten zijn de uitstekende 

nieuwwaarderegeling, de REAAL Autoschade Service en onze 

prima servicegaranties. Het Verkeerspakket van REAAL. REALIST 

IN VERZEKEREN.

Ik kies voor een solide verzekering
én een scherpe premie
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Ik kies zelf een dekking 

U hebt bij het REAAL Verkeerspakket keuze uit drie dekkingen.

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

Deze dekking - wettelijk verplicht - dekt de schade die u met uw 

vervoermiddel aan een ander toebrengt.

WA + beperkt casco 

Hiermee verzekert u ook schade aan uw vervoermiddel die door 

‘van buiten komende onheilen’ wordt veroorzaakt. Denk aan 

schade door ruitbreuk, brand, storm en diefstal. 

WA + casco 

De meest uitgebreide dekking, ook wel ‘All Risk’ genoemd. 

Hiermee verzekert u óók schade aan uw vervoermiddel die u zelf 

heeft veroorzaakt. Denk aan schade door botsen en slippen. Ook 

vandalisme is gedekt. 

Uw voordelen van het 
Verkeerspakket voor uw auto 

• Uw bonuskorting kan bij REAAL oplopen tot maar 

liefst 80%!. De meeste verzekeraars hanteren een 

maximale korting van 75%.

• U profiteert van een uitstekende nieuw- en occasion-

waarderegeling. 

• Uw tweede gezinsauto (tot een cataloguswaarde van 

e 50.000,–) wordt ingeschaald op de bonuskorting 

van de eerste auto of u kunt kiezen voor onze 

shopcarverzekering. 

• Iedereen, dus ook jongeren, beginnen met 48% 

korting op de premie. 

• Inclusief no blame/no claim-regeling. 

• Keuze uit diverse aanvullende dekkingen, voor nóg 

meer zekerheid. 

• REAAL Autoschade Service: snelle en vakkundige hulp 

na pech of een ongeval. 
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“Alle risico’s zijn goed 
én voordelig afgedekt”
“Het is ontzettend druk op de Nederlandse wegen. En dan zit een ongeluk inderdaad

in een heel klein hoekje. Ook al doe je zelf nog zo voorzichtig, toch kun je 

eenvoudig schade oplopen. Omdat we onbezorgd willen rijden en niet steeds 

willen stilstaan bij de risico’s, hebben we voor de autoverzekering binnen 

het Verkeerspakket van REAAL gekozen. Dat biedt ons namelijk alle 

gewenste zekerheid. Plus een scherpe premie. Er zijn bovendien tal van 

mogelijkheden om korting op de premie te realiseren. Wij rijden al 

vele jaren schadevrij en zitten nu op de maximale bonuskorting  

van 80%. Kijk, dát scheelt. Daarnaast is er nog een fikse korting 

voor de tweede gezinsauto of een vaste lage premie voor de  

boodschappenwagen in het gezin (shopcar). Aantrekkelijk  

is ook de aanvullende Schade Inzittendendekking die  

zekerheid biedt voor onze medepassagiers. Nu  

vind ik het geen probleem om mijn zoon en z’n  

teamgenoten naar uitwedstrijden te rijden.”
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Ik ontvang 80% korting 
op mijn autoverzekering! 

Schadevrij rijden belonen wij graag. De korting kan bij REAAL 

oplopen tot maar liefst 80%. Uniek, want er zijn slechts weinig  

andere verzekeraars met zo’n hoge bonuskorting! Staat u op één 

van de twee hoogste treden, dan behoudt u bij één schade 

vooralsnog de 80% korting. ‘Bonusbescherming’ noemen wij dat. 

Bovendien stelt de REAAL No Claim Garantie de no claimkorting 

veilig zolang u bij REAAL verzekerd bent. Een schuldschade zorgt 

meestal voor het verlies van een deel van de opgebouwde 

no claimkorting. Met de REAAL No Claim Garantie kan één schade 

per verzekeringsjaar worden geclaimd zonder gevolgen voor de 

korting, ongeacht de hoogte van de schade of het aantal 

schadevrije jaren.

Daarnaast kent REAAL de aantrekkelijke no blame/no claim-

regeling. Heeft u geen schuld aan een aanrijding met een fietser 

of voetganger, maar wordt u wel aansprakelijk gesteld voor de 

schade? Bij REAAL behoudt u dan de door u opgebouwde bonus- 

korting! 

Heeft u schadevrije jaren opgebouwd bij een andere verzekeraar? 

REAAL neemt dat natuurlijk mee in de premieberekening. Voor 

overname is het wel noodzakelijk dat een geldige, op uw naam 

gestelde, registratie van het aantal opgebouwde schadevrije jaren 

in de Roydata base heeft plaatsgevonden.

Indien u uw eventuele tweede gezinsauto ook bij REAAL verzekert, 

dan schalen we deze in met dezelfde bonuskorting als de eerste 

auto. Natuurlijk kan ook op de tweede gezinsauto de maximale 

korting van 80% worden behaald. Vraag uw adviseur naar de 

voorwaarden.

Hebt u een tweede auto waarmeer maximaal 15.000 kilometer per 

jaar wordt gereden? Dan heeft REAAL nóg een aantrekkelijke 

aanbieding voor u: de Shopcarverzekering. Dit is een uiterst 

voordelige verzekering tegen een gelijkblijvend laag tarief, dus 

zonder bonus/malus-ladder: een uniek aanbod! Vraag uw adviseur 

naar de voorwaarden.
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Ik kan rekenen op een 
uitstekende nieuwwaarderegeling

Rijdt u binnen één jaar uw nieuwe auto total loss en heeft u een 

WA + casco-dekking? Dan bent u blij dat u voor het Verkeerspakket 

van REAAL heeft gekozen. Die kent namelijk een uitstekende 

nieuwwaarderegeling. U krijgt de op dat moment geldende 

catalogusprijs van uw auto plus de afleveringskosten volledig 

vergoed. Kortom, u kunt weer dezelfde (nieuwe) auto kopen, ook 

als deze in prijs is gestegen. 

Bij diefstal of total loss ná een jaar treedt een aantrekkelijke 

afschrijvingsregeling in werking. 

Twee voorbeelden

• Uw auto (nieuw e 35.000,–) wordt na negen maanden 

gestolen. U ontvangt dan een uitkering waarmee u eenzelfde 

auto kunt aanschaffen.

• Uw auto (nieuw e 35.000,–) wordt na anderhalf jaar gestolen. 

U krijgt dan een uitkering van minimaal e 31.025,–.

Ik kan ook rekenen op
een verlengde nieuwwaarderegeling

Wanneer u hebt gekozen voor de regeling ‘verlengde nieuwwaarde’ 

past REAAL gedurende 36 maanden na afgifte van deel 1 van het 

kentekenbewijs geen afschrijving toe. Na deze 3 jaar vindt in jaar 4 

en 5 vaste afschrijving plaats. Bij totaal verlies wordt de nieuw-

waarde uitgekeerd. Als het merk en type motorrijtuig niet meer 

leverbaar zijn, keert REAAL maximaal 110% van de laatst bekende 

cataloguswaarde uit.

Heeft u een occasion

Dan ontvangt u gedurende één jaar de aanschafwaarde van uw 

auto bij diefstal of bij een total lossverklaring. In de twee jaar 

daarna wordt een afschrijving van 1,5% op de aanschafwaarde per 

maand toegepast.

Ik profiteer van talrijke extra’s 

U kunt bij het REAAL Verkeerspakket rekenen op vele aantrekkelijke 

extra’s. Wat dacht u van de volgende pluspunten? 

• Bij schade in binnen- of buitenland ontvangt u gratis hulp van 

de hulporganisatie SOS International. 

• Heeft u een WA + casco-dekking, dan kunt u ook nog eens 

rekenen op gratis hulp bij pech. Bij ongevallen in het 

buitenland ontvangt u e 30,– per persoon voor een 

noodzakelijke overnachting. 

Extra voor uw auto

• Diefstal en inbraak zijn niet van invloed op uw bonus/malus- 

korting. 

• U kunt gebruik maken van de REAAL Autoschade Service. 
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Ook mijn oldtimer is prima verzekerd

Uw oldtimer is méér dan een vervoermiddel. Het is een passie, 

een hobby waarin u veel tijd en geld steekt. Logisch dat u ook uw 

oldtimer goed wilt verzekeren. Reaal biedt u tegen een 

aantrekkelijke premie en voorwaarden zekerheid voor uw 

klassieker binnen het Verkeerspakket. De voorwaarden voldoen 

aan de door de Federatie Historische Automobiel- en 

Motorfietscluds (FEHAC) gestelde basisnormen:

• geen leeftijdsdiscriminatie van de verzekerde/bestuurder;

• erkenning van clubtaxaties;

• geen gedwongen koppelverkoop met de dagelijkse auto;

• geen beperkingen van de dekking tijdens toer- en 

regelmatigheidritten;

• altijd terug garantie na een ongeval van het voertuig;

• goede regeling van cascoschade;

• vrije keuze waar het voertuig wordt hersteld;

• terugverkrijging van het voertuig mogelijk na een uitkering 

van total loss schade.

U dient wel te zijn aangesloten bij een merkenclub en er moet 

sprake zijn van uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik en 

de oldtimer mag niet bestemd zijn voor dagelijks verkeer.

REAAL Autoschade Service:
voor vlotte en vakkundige hulp 

Na pech of een ongeval wilt u graag zo snel mogelijk weer uw reis 

hervatten. REAAL helpt u daarbij. Hebt u een (beperkt) casco-dekking, 

dan biedt de REAAL Autoschade Service u snelle en vakkundige hulp. 

Schade aan uw auto? (niet van toepassing bij een oldtimer)

U kunt dan direct terecht bij een Schadegarant-dealer/reparateur. 

U hoeft meestal niet het rapport van een schade-expert af te 

wachten. Daardoor kan eerder worden begonnen met de 

herstelwerkzaamheden en heeft u uw auto snel weer terug. 

Concrete voordelen:

• tijdens de reparatieperiode krijgt u gratis vervangend vervoer 

(exclusief brandstof );

• uw eigen risico wordt met e 150,– verlaagd als u uw auto door 

een Schadegarant erkend auto(herstel) bedrijf laat herstellen;

• REAAL regelt de betaling van de schade. Alleen een eventueel 

extra eigen risico rekent u zelf af;

• uw auto wordt gerepareerd met merkgarantie. Vervangende 

onderdelen zijn altijd van het merk van uw auto. De garantie 

op uw auto blijft daardoor geldig;

• op de reparatie krijgt u minimaal twee jaar garantie. 

Autoruit stuk? (niet van toepassing bij een oldtimer)

Deze wordt gerepareerd door de met Glasgarant samenwerkende 

gespecialiseerde bedrijven. Dag en nacht, zeven dagen per week, 

zijn zij u van dienst bij schade aan uw autoruit. Concrete 

voordelen:

• als één van de met Glasgarant samenwerkende bedrijven uw 

ruitschade herstelt, blijft uw bonuskorting ongewijzigd;

• bij vervanging van uw autoruit wordt uw eigen risico met 

e 75,– verlaagd;

• bij reparatie met een harsinjectie geldt geen eigen risico.
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Ik kies voor nóg meer zekerheid 

Zijn uw passagiers even goed verzekerd als uw auto? U heeft 

binnen het REAAL Verkeerspakket keuze voor diverse aanvullende 

dekkingen. Die bieden u en uw medepassagiers nóg meer 

zekerheid. 

REAAL No Claim Garantie

De REAAL No Claim Garantie stelt de no claimkorting veilig zolang 

u bij REAAL verzekerd bent. Een schuldschade zorgt meestal voor 

het verlies van een deel van de opgebouwde no claimkorting. Met 

de REAAL No Claim Garantie kan één schade per verzekeringsjaar 

worden geclaimd zonder gevolgen voor de korting, ongeacht de 

hoogte van de schade of het aantal schadevrije jaren.

Rechtsbijstand motorrijtuigen

Wat doet u als u bij een ongeval betrokken raakt en u en de tegen- 

partij het niet eens worden over de schuldvraag? Dan is het vaak 

lastig om uw gelijk (en uw geld) te krijgen. Vooral in het 

buitenland, waar vaak afwijkende regels gelden. Met een rechts-

bijstandverzekering bent u verzekerd van deskundige juridische 

hulp. Ook wanneer u voor de rechter moet verschijnen vanwege 

een eventuele verkeersovertreding. 

REAAL heeft de schadebehandeling uitbesteed aan DAS 

Rechtsbijstand. Gespecialiseerde juristen van deze maatschappij 

staan u met raad en daad terzijde als u te maken krijgt met een 

juridisch geschil. 

U kunt kiezen uit twee vormen van bijstand: 

• basisdekking: bijstand bij het verhalen van schade aan uw 

voertuig;

• bredere dekking: óók bijstand bij het verhalen van letsel- 

schade en contractschade. 

Ongevallen Inzittenden en/of Opzittenden

Neemt u regelmatig gezinsleden, vrienden, kennissen of collega’s 

mee? Ook als passagier kunnen zij betrokken raken bij een 

ongeval en letsel oplopen. Of in het ergste geval: blijvend invalide 

worden of zelfs overlijden. Daarom is het verstandig om te kiezen 

voor een ongevallen inzittendenverzekering. Deze keert bij 

blijvende invaliditeit of overlijden een vast bedrag uit. U kunt 

kiezen uit drie combinaties met verschillende verzekerde 

bedragen. In combinatie met de motorverzekering kan eveneens 

een opzittendenverzekering voor twee personen worden 

bijgesloten.

Schadeverzekering Inzittenden 

De schadeverzekering inzittenden gaat een stap verder dan de 

ongevallen inzittendenverzekering. De schadeverzekering 

inzittenden dekt de daadwerkelijk geleden schade na een 

ongeval. Denk aan schade aan kleding en bagage, medische 

kosten, inkomstenverlies, hulp in de huishouding en aangepaste 

woning en vervoer. Ook smartengeld is meeverzekerd. De dekking 

voor alle inzittenden tezamen bedraagt maximaal e 1.000.000,–. 
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Het REAAL Totaalplan: tot 10% extra korting

U kunt bij REAAL ook terecht voor vele andere verzekeringen, 

zoals inboedel- en recreatieverzekeringen. Sluit u minimaal twee 

schadeverzekeringen bij ons af, dan heeft u een REAAL Totaalplan. 

U profiteert dan van direct financieel voordeel:

• hoe meer verzekeringen u in het REAAL Totaalplan onder- 

brengt, hoe meer korting u krijgt. De korting kan oplopen tot 

maar liefst 10%;

• u betaalt geen poliskosten;

• u kunt de premie per maand betalen, zonder extra kosten.

Uitstekende service

REAAL biedt uw relaties de volgende service: 

• de polis wordt binnen vijf werkdagen verstuurd;

• bij schade desgewenst binnen 24 uur een expert ter plaatse;

• na vaststelling van het schadebedrag wordt de schade binnen 

vijf werkdagen afgehandeld.

Realist in verzekeren

REAAL Verzekeringen is een Nederlandse verzekeraar met een 

compleet aanbod van flexibele en betrouwbare verzekeringen 

voor particulieren en ondernemers. Wij streven steeds naar 

productleiderschap door innovatieve producten en een uitstekende 

administratieve afhandeling en ondersteuning. Door onze 

realistische kijk op verzekeren weten we wat er speelt in de markt 

en in de maatschappij. Wij werken samen met het intermediair. 

Bij deze onafhankelijke financieel adviseurs kunt u altijd terecht 

voor uitleg en advies over uw verzekering(en). REAAL Verzekeringen 

maakt deel uit van SNS REAAL, een beursgenoteerde Nederlandse 

dienstverlener op het gebied van verzekeren en bankieren. 

Ik wil meer informatie 

Wilt u meer weten over het Verkeerspakket? Neem dan contact op 

met uw financieel adviseur of kijk op www.reaal.nl voor een 

adviseur bij u in de buurt. 

Tot slot 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ont- 

leend. Raadpleeg voor de volledige dekking de polisvoorwaarden.

REAAL Schadeverzekeringen N.V.

Boerhaavelaan 3

27 13 HA  Zoetermeer

Telefoon 079 - 320 83 20

Fax 079 - 320 81 10

Postbus 382

1800 AJ  Alkmaar

Handelsregister nummer 37010992
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