Verschillenoverzicht caravanverzekering
De kenmerken van uw nieuwe verzekering staan in de eerste kolom

Overzicht belangrijkste dekkingen

Nieuwe verzekering
Meeùs caravanverzekering

Reaal

Reaal

Voorwaarden nummer

OV CAR

03 118 13-02

CATR06

Opzegtermijn

dagelijks opzegbaar

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand

Dekking

- Allrisk
- Brand, diefstal, Storm

- plotsellinge en onvoorziene
gebeurtenis
- diefstal
- hagelschade is aanvullend te
verzekeren

Standaard:
- van buitenkomende onheilen
- exclusief hagelschade
Uitgebreid:
- van buitenkomende onheilen
- exclusief hagelschade
- caravan < 5 jaar incl. materiaal- en
constructiefouten

Dekkingsgebied

- Benelux
- Duitsland tot 100km van
grens
- max 6 maanden in Europa incl.
Landen grenzen aan
Middellandse Zee

Stacaravan:
- Nederland
- België
- Duitsland
Toercaravan/Vouwwagen:
- als boven
- max 6 maanden in andere
landen op groene kaart
hele jaar indien bewaakte, overdekte
winterstalling

- Benelux
- Duitsland tot 100km van
grens
- max 6 maanden in andere
landen op groene kaart

Dekking Allrisk, 4 opties:
- 2 jaar nieuwwaarde
- 5 jaar nieuwwaarde
- 7 jaar nieuwwaarde
- 2 jaar aankoopgarantie
Dekking Brand, Diefstal, Storm:
- dagwaarde

-1 jaar
-daarna 5 jaar afschrijvingsregeling
-keuze voor verlengde (6 jaar)
nieuwwaarderegeling

- standaarddekking: 1 jaar
- uitgebreide dekking: 7 jaar, daarna 3 jaar
afschrijvingsregeling

Inboedel:
- nieuwwaarde
- diefstal uit voortent/aanbouw
max € 500,00
- kostbare zaken max 30% bij brand,
diefstal storm dekking en max 50%
bij allrisk van het van verzekerde
bedrag

Inboedel/Losse zaken:
-max € 5.000,00
-diefstal uit voortent/aanbouw
max € 500,00
-kostbare bezittingen € 1.500,00
-uitkering o.b.v. nieuwwaarde tenzij
de waarde minder dan 40%, dan
geldt dagwaarde

Inboedel:
-bij standaarddekking: dagwaarde
-bij uitgebreide dekking:
nieuwwaarde tenzij de waarde
minder dan 40%, dan geldt
dagwaarde
Losse zaken:
-max 30% van het verzekerde bedrag

Reparatie:
-geen verplichte hersteller
-vergoeding kosten binnen
6 maanden na herstel
-vergoeding 50% van kosten na
6 maanden

Reparatie:
-geen verplichte hersteller
-vergoeding kosten binnen
6 maanden na herstel
-vergoeding 50% van kosten na
6 maanden

Reparatie:
-volledig bij door expert aangegeven
hersteller
-vergoeding 70% indien andere
hersteller

Vervangend verblijf:
- € 125,00 per dag met max € 1.250,00

Vervangend verblijf:
- € 125,00 per dag met max € 1.250,00

Vervangend verblijf:
- € 125,00 per dag met max van 30 dagen

4 opties:
- geen (icm 7-jaar nieuwwaarderegeling)
- € 75,00 (standaard)
- € 200,00 (waarvan € 125,00 vrijwiliig)
- € 325,00 (waarvan € 250,00 vrijwiliig)
- € 575,00 (waarvan € 500,00 vrijwiliig)
- bij hagelschade € 75,00 extra
Geen eigen risico bij:
- brand, ontploffing, bliksem
- aansprakelijkheid
- hulpverlening

- € 100,00
- € 150,00 bij hagelschade (indien
verzekerd)

-€ 50,00

na loskoppeling tot max € 500.000,00

na loskoppeling van auto tot bedrag op
polis

na loskoppeling tot max € 500.000,00

In geval van schade of diefstal

Na ongeval, pech of diefstal

Na ongeval of pech

Reaal 03 118 13-02

Reaal CATR06

Algemeen

Nieuwwaarderegeling
Toelichting

Schadeuitkering

Eigen risico

Aansprakelijkheid

Hulpverlening
Verhuur
Is aanvullend te verzekeren uitsluitend
aan particulier en voor recreatief gebruik

MM 2015 OV CAR
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

