Verzekeringspakket Particulier
Actualisatie voorwaarden en tariefswijzigingen vanaf 1 november 2016
In dit overzicht treft u de aanpassingen aan van uw Verzekeringspakket Particulier op het
gebied van de voorwaarden en tarieven. Op uw polisblad kunt u terugvinden welke verzekeringen u
heeft afgesloten en of de wijzigingen op uw situatie van toepassing zijn.
Wilt u meer informatie over verzekeringen die u niet of niet bij ons heeft afgesloten, kan dat uiteraard
ook. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste adviseur of bellen met 023-5560000.
Mailen kan uiteraard ook via info@millenaar.nl. We adviseren u graag.
Personenauto particulier
• Door de toegenomen hoeveelheid schadeclaims en de hoogte van de claims zijn de tarieven
aangepast. Het kan zijn dat uw jaarpremie hierdoor is verhoogd.
• Sinds 2016 moeten alle verzekeraars bij schade het aantal schadevrije jaren volgens een, voor
alle verzekeraars, geldende standaard tabel verhogen of verlagen (bedrijfsregeling 11).
Deze uniforme wijze van bepalen van de schadevrije jaren draagt bij aan een beter begrip en
toepassing van het aantal schadevrije jaren. In de voorwaarden is de regeling hieromtrent
opnieuw beschreven.
• Hierbij willen wij tevens van de gelegenheid gebruik maken u te attenderen op de
Schadegarantregeling in de voorwaarden. Wanneer u uw auto bij een aangesloten garage
brengt bij schade, heeft u over het algemeen een aantal voordelen:
- Geen of lager eigen risico
Let op! Bij Reaal krijgt u een toeslag van het eigen risico wanneer u geen gebruik
maakt van de regeling.
- Gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie
- Directe financiële afwikkeling tussen garage en verzekeraar.
Voor meer informatie en adresgegevens van de aangesloten garages verwijzen wij u naar de
website www.schadegarant.nl. Uiteraard kunnen wij u hier ook over adviseren.
• Indien u de dekking rechtsbijstand heeft op uw autopolis, is onderstaande van toepassing:
Als gevolg van jurisprudentie op het gebied van vrije advocaatkeuze bij een procedure voor
de rechter, is de dekking van uw rechtsbijstandverzekering bij de auto gewijzigd. Deze
wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de eigen risico’s en maximale vergoedingen
bij de keuze voor een externe deskundige.
Motorverzekering
• Alle wijzigingen, die bij de personenauto particulier zijn genoemd, zijn ook van toepassing op
uw motorverzekering.
• Wanneer uw motorverzekering is ondergebracht bij Reaal zijn de volgende wijzigingen ook
op u van toepassing:
- Schade aan helm en motorkleding is tot € 500,- per opz. en € 1.000,- per geb. meeverzekerd
- Beveiliging & audioapparatuur tot 10% van de cataloguswaarde gratis meeverzekerd
- Verhoging dagvergoeding van € 12,50 naar € 25,- Verhoging eigen risico van € 90 naar 100,- Verhoging extra eigen risico van € 45, - naar € 50,- bij een bestuurder jonger dan 24 jr.
- Verruiming hulpverlening

Doorlopende reis- en annulering (Allianz Global Assistance)
De voorwaarden van de doorlopende reis- en annuleringsverzekering zijn op de volgende punten
aangepast:
• Verruiming SOS autohulp met onder andere:
• reparatie ter plaatse, indien mogelijk;
• vervoer van de auto naar de dichtstbijzijnde hulpdienst als reparatie ter plaatse niet
mogelijk is;
• verzending van onderdelen, als dat nodig is om een reparatie uit te voeren;
• repatriëring van het voertuig;
• stallingskosten.
• Wijziging van de omschrijving terrorismerisico.
Woonhuisverzekering (opstal)
De voorwaarden van de woonhuisverzekering zijn op diverse punten verbeterd.
• Wanneer uw huis door schade onbewoonbaar is, heeft u recht op een vergoeding voor
huurderving van 10% van de premiegrondslag, tot maximaal € 30.000,- per keer.
Dit bedrag is verhoogd
• De beperking van de dekking wanneer uw huis leeg staat, doordat u bijvoorbeeld uw huis nog
niet heeft verkocht, is komen te vervallen.
• U heeft de mogelijkheid tot herstel van uw schade in natura. Dit geeft een vermindering van
uw (storm) eigen risico. Informeer hier bij schade naar.
• Er is een uitbreiding van de dekking ten aanzien van uw terreinafscheiding
(rietmatten, bomen of planten)
• De vergoeding van de vervanging van sloten is uitgebreid van € 300,- naar € 500,Inboedel
De voorwaarden van de inboedelverzekering zijn op de volgende punten aangepast:
• Er geldt een eigen risico van € 150,- voor schade aan smartphones en tablets
• Er geldt geen beperkende tijdsduur meer bij uitval van uw koelkast/diepvries
• Wanneer u woonachtig bent in Almere, is het eigen risico grote steden van € 225,- ook voor u
van toepassing
• U heeft de mogelijkheid tot herstel van uw schade in natura. Informeer hier bij schade naar.
• Er geldt een verruiming van de dekking geld van € 1.000,- naar € 1.500,• De vergoeding van de vervanging van sloten is uitgebreid van € 300,- naar € 500,Combiverzekering inboedel/opstal
Wanneer u een gecombineerde opstal/inboedelverzekering heeft, dan gelden de aanpassingen die
genoemd zijn bij de opstal- en inboedelverzekering ook voor u.
Rechtsbijstand voor particulieren (verzekeraar DAS)
• Als gevolg van jurisprudentie op het gebied van vrije advocaatkeuze bij een procedure voor
de rechter, is de dekking van uw rechtsbijstandverzekering gewijzigd. Hierover heeft in
februari 2016 een brief ontvangen. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de voorwaarden.
• Tevens is de jaarlijkse index weer van toepassing op uw verzekering.

Rechstbijstand particulier (verzekeraar Delta Lloyd)
• Als gevolg van jurisprudentie op het gebied van vrije advocaatkeuze bij een procedure voor
de rechter, is de dekking van uw rechtsbijstandverzekering gewijzigd. Deze wijzigingen
hebben voornamelijk betrekking op de eigen risico’s en maximale vergoeding bij de keuze
voor een externe deskundige. De wijziging is verwerkt in de vorm van een aanvullende
clausule op uw polisblad.
Tot slot
Van de onderstaande verzekeringen zijn de voorwaarden ook geactualiseerd. Echter hier is inhoudelijk
niets gewijzigd. De voorwaarden zijn in toegankelijker Nederlands herschreven en geeft u meer
informatie over de inhoud van de dekking en wat u moet doen bij schade.
Specifiek gaat het om de volgende verzekeringen
• Ongevallen
• (Tour)caravan
• Aanhanger/trailer
• Pleziervaartuig
• Kostbaarhedenverzekering
• Aansprakelijkheid voor particulieren
• Pechhulp

