ASR Zomercheck

Is uw reisverzekering up to date?
Reist u buiten Europa, check dan of u werelddekking hebt.
Zijn uw kostbaarheden (bijv. uw videocamera) goed verzekerd? Vaak geldt er een maximale vergoeding.
U kunt hiervoor een buitenhuisdekking meeverzekeren op uw inboedelverzekering.
Gaat u met de auto op vakantie dan kunt u de Automobilistenhulp meeverzekeren. Repatriëring (vervoer van de auto naar
de garage) is namelijk vaak niet standaard meeverzekerd.
Wilt u (alsnog) geld meeverzekeren?

Autoverzekering
Hebt u al dekking voor de inzittenden?
Neem altijd uw groene kaart mee. Hierop staat in welke landen u met uw autoverzekering een WA-dekking hebt.
Is uw kaart geldig voor landen waar u doorheen reist en naartoe gaat?

Caravanverzekering
Gaat u met uw caravan of aanhanger op reis, controleer dan of op uw groene kaart de lettercombinatie AF staat.
Dit betekent dat het aansprakelijkheidsrisico van uw caravan of aanhanger is gedekt op uw autoverzekering.
In Polen moet u voor uw caravan een aparte groene kaart hebben. Die is ook aanbevolen voor Duitsland en Spanje.
De groene kaart voor uw caravan kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur. Hiervoor hebt u een kopie van uw caravankentekenbewijs nodig.
Zijn uw voortent en inventaris voldoende verzekerd?

Pleziervaartuigverzekering
Gaat u met uw boot of met de boot op de trailer naar Spanje, Kroatië, Zwitserland, Griekenland of Italië?
Dan moet u een internationaal Verzekeringsbewijs bij u hebben. Voor Italië is een afwijkend verzekeringsbewijs nodig.
Beide documenten vraagt u op bij uw verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheidsverzekering
In het buitenland is er vaak andere wetgeving van toepassing voor aansprakelijkheid (bijv. VS en Canada). Kijk daarom of
uw verzekerde bedragen voldoende zijn.

Rechtsbijstandverzekering
Geeft uw rechtsbijstandverzekering ook dekking buiten Europa?

Algemeen
59687 (05-11)

Zet het alarmnummer van uw verzekeringsmaatschappij en uw polisnummer in uw telefoon.
Neem uw zorgpas van uw ziektekostenverzekeraar mee (kijk ook op www.ehic.nl).
Maak kopieën van belangrijke documenten en telefoonnummers.

Fotoactie
Samen met binqy.com bieden wij u korting aan op een
fotoboek of een foto op canvas:

Fotoboek Liggend Large
Het fotoboek Liggend Large met maar liefst 24 pagina’s
bieden wij u aan voor € 19,95 in plaats van € 38,95.
Dit aanbod is inclusief foto en tekst op de omslag en
verzendkosten van het fotoboek. U ontvangt de korting
door de actiecode ASRFOTOBOEK in te vullen op het
bestelscherm.

Foto op canvas
Uw favoriete foto op echt schildersdoek en opgespannen op een houten frame van 2cm. Wij bieden u een
landscape formaat 40*60 aan voor € 32,95 in plaats
van € 52,95 (inclusief verzendkosten). U ontvangt de
korting door de actiecode ASRCANVAS in te vullen op
het bestelscherm.
De actie loopt tot 1 oktober 2011.

Wat te doen bij schade?

Preventietips

• Doe bij diefstal of vermissing direct aangifte bij
de politie.
• Vraag bij medische kosten altijd om een
gespecificeerde nota.
• Laat bij vermissing of beschadiging van bagage die is
ingecheckt voor een vliegtuigreis altijd een Property
Irregularity Report (PIR) opmaken. Is dat niet mogelijk,
dan kunt u een verklaring laten opmaken door de
vervoersmaatschappij. Vraag hiervan een schriftelijk
bewijs.
• Neem direct contact op met de Alarmcentrale bij noodgevallen, zoals:
- een ernstige ziekte, ziekenhuisopname of ernstig
ongeval in het buitenland
- voortijdig terugkeer naar Nederland per vliegtuig,
trein of bus
- wanneer u niet meer over uw auto en/of caravan
kunt beschikken (bijvoorbeeld in geval van diefstal of
pech).
In alle overige gevallen kunt u bij thuiskomst uw
schade melden

Auto/caravan
• Het is belangrijk om uw auto en caravan preventief te
(laten) controleren, zoals bijv. de bandenspanning,
remmen en koelvloeistof.
• Houdt u aan het maximale laadvermogen van uw
caravan. Leg zware bagage zoveel mogelijk laag en in
het midden van de caravan.
Woning en voorwerpen
• Water/licht controleren.
• Controleer hang- en sluitwerk op defecten.
• Gebruik een schakelklok en vergeet de bovenverdieping
niet.
• Geef uw huis een bewoonde indruk:
- Laat uw brievenbus legen.
- Laat uw post niet van buitenaf zichtbaar neerleggen.
- Wees voorzichtig met social media. Social media als
Hyves, Facebook en Twitter zijn een belangrijke bron
om te achterhalen wie er op vakantie is. Laat ook geen
boodschap achter op uw voicemail of in uw e-mailhandtekening waaruit blijkt dat u op vakantie bent.
- Zet lege kopjes op tafel.
• Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden en laat
hen ook weten waar u te bereiken bent.

