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Persoonlijke Ongevallenverzekering

De REAAL Persoonlijke Ongevallenverzekering
biedt financiële zekerheid in geval van een ongeval.
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De kenmerken op een rij
• Wereldwijde dekking, 24 uur per dag.

• Snelle acceptatie: geen gezondheidswaarborgen 

noodzakelijk.

• Ongeval als gevolg van een ziekte is gedekt.

• Verhoogde uitkeringspercentages voor rubriek B mogelijk.

Voor wie?
De verzekering is bestemd voor iedereen die zich individueel 

tegen ongevallen wil verzekeren.

Productkenmerken
Doel van verzekering

De verzekering heeft tot doel uitkering te verlenen bij:

• overlijden van de verzekerde ten gevolge van een 

ongeval (rubriek A);

• blijvende, gehele of gedeeltelijke invaliditeit van de 

verzekerde ten gevolge van een ongeval (rubriek B).

Wereldwijde dekking, 24 uur per dag

De verzekering verleent derhalve dekking zowel tijdens 

privé-activiteiten als tijdens zakelijke werkzaamheden.

Snelle acceptatie

Er hoeft geen gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

Ongeval als gevolg van ziekte

De verzekering dekt tevens een ongeval dat door een ziekte 

is ontstaan.

Standaard, verhoogde en extra verhoogde uitkeringen

Tegen een premietoeslag kunnen de uitkeringspercentages 

voor blijvende invaliditeit worden verhoogd. Het verschil met 

de standaarddekking is dat vanaf 26% blijvende invaliditeit, 

de uitkeringspercentages toenemen tot maximaal:

• 225% bij de verhoogde dekking;

• 350% bij de extra verhoogde dekking.

Uitkeringen
Percentages verhoogde en extra verhoogde uitkeringen

Indien de verzekerde kiest voor een verhoogde of extra 

verhoogde dekking, dan zal in geval van blijvende 

invaliditeit  een uitkering worden verleend overeenkomstig 

de hieronder vermelde percentages.

Uitkeringstabel

  Extra

 Verhoogde verhoogde

 dekking dekking

26 tot en met 30% 40% 45%

31 tot en met 35% 50% 55%

36 tot en met 40% 60% 70%

41 tot en met 45% 70% 85%

46 tot en met 50% 80% 100%

51 tot en met 55% 90% 125%

56 tot en met 60% 105% 150%

61 tot en met 65% 120% 175%

66 tot en met 70% 135% 200%

71 tot en met 75% 150% 225%

76 tot en met 80% 165% 250%

81 tot en met 85% 180% 275%

86 tot en met 90% 195% 300%

91 tot en met 95% 210% 325%

96 tot en met 100% 225% 350%



Tarieven
De premie is afhankelijk van de beroepsklasse van de 

verzekerde (drie beroepsklassen). Zie hiervoor de 

beroepenlijst.

Tarieven rubriek A

Premie per e 1.000,– verzekerd bedrag.

 Klasse

  1  2  3

	 e 0,80 e 1,00 e 1,20

Tarieven rubriek B

Premie per e 1.000,– verzekerd bedrag.

 Klasse

 1  2  3

Standaarddekking e 0,80 e 1,00 e 1,20

Verhoogde dekking e 1,00 e 1,30 e 1,60

Extra verhoogde dekking e 1,20 e 1,70 e 2,00

Deze premies gelden als leidraad voor de beroepen volgens 

de beroepenlijst. Voor beroepen die niet in de lijst 

voorkomen kan de premie bij REAAL worden aangevraagd.

Overigen
Maximum te verzekeren bedragen

De maximum te verzekeren bedragen zijn:

• rubriek A e  50.000,–;

• rubriek B e 100.000,–.

Combinatie

Rubriek A kan uitsluitend gesloten worden in combinatie 

met rubriek B.

Onopzegbaarheid

Een slecht schadeverloop kan voor REAAL geen reden voor 

opzegging van de verzekering zijn.


