BSB ASSURADEUREN
VAKANTIE CHECKLIST
	Soort verzekering
Reisverzekering
• Reist u buiten Europa, check dan of u werelddekking heeft.
• Zijn uw kostbaarheden goed verzekerd? Vaak geldt er een
maximale vergoeding. U kunt hiervoor een buitenhuisdekking meeverzekeren op uw inboedelverzekering.
• Gaat u met de auto op vakantie? Het is mogelijk om
automobilistenhulp mee te verzekeren (ook binnen NL).
Vervoer van de auto naar de garage is namelijk vaak niet
standaard meeverzekerd.
• Geld meenemen? Het is ook mogelijk om geld mee te
verzekeren.

Caravanverzekering
• Gaat u met een caravan of aanhanger op reis? Controleer
dan of op uw groene kaart AF staat. In dat geval is het
aansprakelijkheidsrisico van de caravan of aanhanger
gedekt op uw autoverzekering.
• In Polen moet u voor uw caravan een aparte groene kaart
hebben. Die is ook aanbevolen voor Duitsland en
Spanje. Deze kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur.
• Zijn uw voortent en inventaris voldoende verzekerd?
Rechtsbijstandverzekering

Autoverzekering
• Heeft u al dekking voor de inzittenden / verkeersrechtsbijstand?
• Is uw groene kaart geldig voor landen waar u doorheen
reist en naartoe gaat? Neem dus altijd uw groene kaart
mee. Hierop staat in welke landen u een WA-dekking
heeft.

• Geeft uw rechtsbijstandverzekering ook dekking buiten
Europa?

Pleziervaartuigverzekering
• Gaat u met uw boot of met de boot op trailer op vakantie
naar: Spanje, Italië, Griekenland, Zwitserland of Kroatië?
Dan moet u een internationaal verzekeringsbewijs bij u
hebben. Ook dit kunt u opvragen bij uw adviseur.
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ALGMEEEN
Zet het alarmnummer van uw verzekeringsmaatschappij en uw polisnummer in uw telefoon.
Neem uw zorgpas van uw ziektekostenverzekeraar mee.
Maak kopieën van belangrijke documenten en telefoonnummers.
Neem het pasje van de reisverzekering mee.
Denk bij gebruik van medicijnen aan een medicijnpaspoort.
Ga na hoe u uw bankpas kunt laten blokkeren bij diefstal.

WAT TE DOEN BIJ SCHADE
• 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 als: een ernstige ziekte, voortijdige terugkeer naar
Nederland (vliegtuig, trein of bus), wanneer u niet meer
over uw auto of caravan kunt beschikken (diefstal of pech)
• In alle overige gevallen kunt u bij thuiskomst uw schade
melden.

PREVENTIETIPS Auto/caravan
• Laat uw auto preventief controleren op bv: bandenspanning, remmen en koelvloeistof.
• Houdt u aan het maximale laadvermogen. Leg zware
bagage laag en in het midden van uw caravan.
PREVENTIETIPS 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, wees voorzichtig met social media (hyves, facebook,
twitter) en zet eventueel lege kopjes op tafel.
• Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden, en zorg
ervoor dat zij u kunnen bereiken.

CONTACT
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur, of met BSB Assuradeuren
via: Tel: (046) 4 230 231 of per mail marketing@bsbassuradeuren.nl
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