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

Overzicht belangrijkste dekkingen

Uw nieuwe verzekering
Meeùs klassieke autoverzekering

Reaal

Reaal

Voorwaarden nummer

OV OLD / CL OLD / OV MRM

03 119 16-01

CATV06A

Opzegtermijn

dagelijks opzegbaar

na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een na 1 jaar dagelijks opzegbaar met een
termijn van 1 maand
termijn van 1 maand

Eigen risico

Eigen risico:
- € 135,- € 67,50 extra bij bestuurder
<24 jaar
- € 135,- diefstal/schade linnenkap
bij cabrio
- € 67,50 vervanging ruit door
Autotaalglas of Carglass
- geen eigen risico bij
reparatie ruit door harsinjectie via
Autotaalglas of Carglass

Eigen risico:
- € 150,00
- € 225,00 bij bestuurder <24 jaar
- € 600,00 diefstal/schade linnenkap
bij cabrio
- € 75,00 vervanging ruit door
Glasgarant
- geen eigen risico bij schadeherstel
door Schadegarant,
reparatie ruit door harsinjectie via
Glasgarant

Algemeen

Dekking
Diefstal autosleutels
toelichting

Eigen risico:
- € 140,00

uit de woning na braak max € 500,00

Rechtsbijstand
Volledige rechtsbijstand is
aanvullend mee te verzekeren

Verhaalsbijstand is aanvullende te
verzekeren

Schadeverzekering voor Inzittenden
tot € 1.000.000,00

- € 10.000,00 / € 50.000,00

3 opties;
- € 4.538,00 / € 18.151,00
- € 6.807,00 / € 27.227,00
- € 9.076,00 / € 36.302,00

- uitgesloten

- uitgesloten
- geen hulpverlening

-geen specifieke uitsluiting

Eerste voertuig

Er moet een andere auto voor
dagelijks gebruik op naam van
verzekeringnemer of partner staan

Er moet een andere auto voor
dagelijks gebruik op naam van
verzekeringnemer of partner staan

Geen verplichting tot hebben andere
auto voor dagelijks gebruik

Aantal kilometer per jaar

1 optie:
- 7.500 km

3 opties:
- 3000 km
- 5000 km
- 7500 km

2 opties:
- 5000 km
- 7500 km

MM 2015 OV OLD / CL OLD /
OV MRM

Reaal 03 119 16-01

Reaal CATV06

Ongevallen inzittenden

Schade als gevolg van achterstalling onderhoud
toelichting

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

