ONGEVALLENVERZEKERING
KENMERKEN
■
■
■
■
■

AANVULLENDE DEKKINGEN

Ruime verzekering met veel extra’s.
Scherpe premies.
Keuze uit twee combinatieverzekeringen.
Gratis termijnbetaling.
Géén poliskosten.

Passagiers die bij u in de auto zitten of op de motor meerijden, kunt
u meeverzekeren voor dezelfde verzekerde bedragen. Gezinsleden zijn
niet meeverzekerd. Die vallen al onder de standaard verzekering.

GEEN EIGEN RISICO
Deze verzekering kent geen eigen risico.

Een ongeval met blijvende invaliditeit of zelfs de dood tot gevolg; voor
alle betrokkenen een verschrikkelijke situatie. In die zeer emotionele
tijd komen er vervolgens ook nog allerlei financiële kosten bij. Met de
Ongevallenverzekering van REAAL hoeft u zich daarover minder zorgen
te maken. De dekking is ruim, u kiest zelf een combinatieverzekering
met bijbehorende premie en de verzekering kent uitgebreide extra’s.
Zo is ook een ongeval veroorzaakt door ziekte meeverzekerd, extra
kosten bij een ziekenhuis tot maximaal € 250 en kosten voor
eventuele plastische chirurgie tot € 5.000. Ook de kosten van
repatriëring na een dodelijk ongeval in het buitenland zijn standaard
meeverzekerd tot maximaal € 5.000 per verzekerde. In het ernstige
geval dat beide ouders overlijden als gevolg van eenzelfde ongeval
wordt de uitkering voor de achtergebleven kinderen tot 21 jaar
verdubbeld. De verzekering geldt voor de hele wereld. Voorwaarde is
wel dat u in Nederland woont.

De premies van REAAL horen bij de aantrekkelijkste van Nederland.
U heeft de basis Ongevallenverzekering van REAAL al voor € 50 per
persoon per jaar. Een heel gezin verzekert u met een uitgebreide
verzekering voor € 90 per jaar.
PREMIES
Alleenstaande
Alleenstaand met kinderen
Gezin zonder kinderen
Gezin met kinderen
Passagiers Auto
Bijrijders Motor

COMBINATIE 1
€ 50
€ 55
€ 60
€ 65
€ 13
€ 29

COMBINATIE 2
€ 75
€ 80
€ 85
€ 90
€ 18
€ 49

KEUZE UIT TWEE RUIME COMBINATIES

Let op: de uiterlijke acceptatiegrens is 70 jaar. Heeft u deze leeftijd bereikt,
dan kunt u de Ongevallenverzekering niet meer afsluiten.

Het verzekerde bedrag hangt af van welke combinatie u kiest.
Er zijn twee combinatieverzekeringen mogelijk:

CONTRACTDUUR

VERZEKERDE BEDRAGEN
Overlijden
Blijvende invaliditeit (uitkering
afhankelijk van mate van
invaliditeit)
Maximale uitkering blijvende
invaliditeit

03 153 12-11

PREMIES

COMBINATIE 1
€ 5.000

COMBINATIE 2
€ 10.000

De verzekering geldt vanaf het moment van afsluiten voor één jaar en
wordt daarna telkens automatisch voor één jaar verlengd. Na het
eerste jaar kunt u de verzekering op elk moment opzeggen met een
opzegtermijn van een maand.

€ 30.000

€ 50.000

BETALING

€ 105.000

€ 175.000

U kunt de REAAL Ongevallenverzekering naar keuze per jaar, per half
jaar, per kwartaal of per maand betalen, zonder enige extra toeslag.

