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Realistische verzekeringen 
van het REAAL Woonpakket

• Woonhuisverzekering.

• Inboedelverzekering.

• Kostbaarhedenverzekering.

• Aansprakelijkheidsverzekering.

• Gezinsongevallenverzekering.

• Rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie

Deze brochure biedt u een beeld van de REAAL Gezins- 

ongevallenverzekering. De exacte dekking vindt u in de 

voorwaarden. Wilt u meer informatie over deze verzekering 

of over de premie, neem dan contact op met uw financieel 

adviseur. Hij adviseert u graag en stelt graag voor u een 

persoonlijke offerte op.



U wilt onbezorgd genieten van het leven,

zonder steeds stil te staan bij de gevolgen 

van een ongeval dat u mogelijkerwijs kan 

overkomen? Kies dan voor de REAAL 

Gezinsongevallenverzekering. Daarmee 

vangt u de financiële gevolgen op van een 

ongeval met minder goede afloop zoals 

overlijden of blijvende invaliditeit. Een 

hele geruststelling, zowel voor u zelf als 

voor uw gezinsleden. Een aantrekkelijke 

oplopende dekking, diverse keuze- 

mogelijkheden en een scherpe premie: dát 

is de Gezinsongevallenverzekering van 

REAAL. REALIST IN VERZEKEREN.

Onbezorgd

kunnen genieten

Extra zekerheid

Wist u dat bijna 80% van de ongelukken in en om het huis 

plaatsvindt? Met onze gezinsongevallenverzekering 

verzekert u uzelf, uw partner en kinderen tegen de vaak 

tegenvallende, forse financiële gevolgen van een ongeluk.

Dekking

De dekking geldt voor alle gezinsleden en is over de gehele 

wereld van kracht. U dient wel woonachtig te zijn in Nederland. 

Ook als u geen gezin hebt kunt u een gezinsongevallen- 

verzekering afsluiten. U betaalt dan een lagere premie.

Talrijke extra’s

Onze gezinsongevallenverzekering telt interessante extra’s:

• ongeval veroorzaakt door ziekte is gedekt;

• de kosten van repatriëring na een dodelijk ongeval in 

het buitenland zijn gedekt tot e 1.250,–;

• dubbele uitkering voor meeverzekerde kinderen bij 

gelijktijdig overlijden van de ouders;

• de uitkering bij blijvende invaliditeit kan oplopen tot 

350% van het verzekerde bedrag, afhankelijk van mate 

van invaliditeit;

• premievrijstelling gedurende vijf jaar voor achter- 

blijvende verzekerden bij overlijden of volledige 

blijvende invaliditeit van de verzekeringnemer;

• onderdeel van het REAAL Woonpakket. Bij minimaal 

drie verzekeringen in het REAAL Woonpakket 

(waaronder de Gezinsongevallenverzekering) geldt 

bovenstaande premievrijstelling ook voor de overige 

verzekeringen in het Woonpakket.

Aanvullende dekkingen

U kunt de Gezinsongevallenverzekering uitbreiden.

Auto-inzittendendekking

 Als u iemand buiten uw gezin meeneemt met de auto, 

zoals uw buurman of een sportvriend, dan is die inzittende 

niet verzekerd. Met de aanvullende auto-inzittenden 

dekking zijn deze inzittenden wèl meeverzekerd. 

Bovendien geldt de aanvullende auto-inzittenden- 

verzekering voor alle auto’s binnen het gezin. Alle 

inzittenden in alle auto’s binnen het gezin zijn dus in één 

klap verzekerd. De dekking geldt voor personenauto’s en 

bestelauto’s tot een gewicht van 3.500 kg.

Motoropzittendendekking

Motorrijders kunnen opzittenden buiten het gezin 

verzekeren met een aanvullende motoropzittenden- 

dekking. Deze biedt dekking voor alle motoren van de 

verzekerden, plus dekking voor helm- en kledingschade tot 

e 1.000,– per gebeurtenis, per persoon.

Tandheelkundige kosten

Daarnaast kunt u uw gezinsongevallenverzekering 

uitbreiden met tandheelkundige kosten. Mits veroorzaakt 

door een op de polis gedekt ongeval,worden tandheel- 

kundige kosten dan vergoed tot een bedrag van e 500,– 

per persoon. Voor kinderen kan de behandeling om 

medische redenen op een later tijdstip worden uitgevoerd.

Wanneer en hoeveel wordt er uitgekeerd?

De gezinsongevallenverzekering keert uit in geval van 

overlijden of blijvende - al dan niet gehele - invaliditeit ten 

gevolge van een ongeval. De feitelijk geleden schade speelt 

geen rol bij het vaststellen van de uitkering. Bij overlijden 

wordt eenmalig een maximum bedrag uitgekeerd van 

e 5000,–. Bij blijvende invaliditeit wordt gekeken naar het 

blijvende (functie-)verlies. De uitkering kan oplopen tot 

350% van het gekozen verzekerde bedrag en is afhankelijk 

van de mate van invaliditeit.

Combinaties Gezinsongevallenverzekering

Verzekerde bedragen per persoon bij

   Blijvende

   invaliditeit

  Blijvende (inclusief 350%

 Overlijden invaliditeit invaliditeit)

1 e 5.000,00 e 20.000,00 e 70.000,00

2 e 5.000,00 e 30.000,00 e 105.000,00

3 e 5.000,00 e 40.000,00 e 140.000,00

4 e 5.000,00 e 50.000,00 e 175.000,00


