
     

Uw verzekeringsbewijs is het internationaal bewijs dat uw auto verzekerd is. We
noemen dit bewijs ook wel het verzekeringsbewijs. hierop staat onder andere uw
polisnummer, de geldigheid van uw autoverzekering, in welke landen het voertuig
verzekerd is, het kenteken waar de verzekering betrekking op heeft en diverse
noodnummers welke u kunt bereiken in geval van schade. Met deze kaart heeft u
dus alle belangrijke gegevens met betrekking tot uw verzekering altijd bij de hand.

Als u digitaal een autoverzekering afsluit, ontvangt u een e-mail met uw
internationaal verzekeringsbewijs in een PDF bestand. Dit heeft een groot aantal
voordelen:

           

Natuurlijk kunt u er voor kiezen het verzekeringsbewijs alsnog uit te printen. Indien u
de pdf niet kunt openen kunt u hier de laatste versie van Adobe reader downloaden.

Hoewel het handig is het verzekeringsbewijs mee te nemen als u onderweg bent is
het in Nederland (en de meeste Europese landen) niet verplicht. Aan de hand van
uw kenteken kan de politie (ook in het buitenland) al zien of en waar u bent
verzekerd.

Op uw verzekeringsbewijs onder ‘dekkingsgebieden’ kunt u zien in welke landen uw
autoverzekering geldig is. Reist u naar Turkije, Marokko, Noord-Macedonië, Albanië,
Bosnië en Herzegovina, Moldavië, Israël, Tunesië, Oekraïne, Montenegro, Republiek
Servië, Iran, Rusland of Wit-Rusland? Dan is het wel verplicht het verzekeringsbewijs
op papier bij u te hebben. Bent u van plan naar één van deze landen te reizen?
Vraag dan tijdig een origineel verzekeringsbewijs aan. U kunt deze aanvragen via uw
tussenpersoon.

INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS

INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS
VERSIE 2.0 | 1 JUNI 2021

VERZEKERINGSBEWIJS NIET VERPLICHT

NAAR HET BUITENLAND

VERZEKERINGSBEWIJS DIGITAAL

Snel: u ontvangt het verzekeringsbewijs direct na het afsluiten van uw
autoverzekering en heeft deze dus direct in uw bezit.
Altijd bij de hand: als u het verzekeringsbewijs kwijt raakt, kunt deze altijd
terugvinden in uw e-mailbox of een de plek waar u deze heeft opgeslagen. Ook
kunt u deze via uw smartphone altijd digitaal bij u dragen.
Milieubewust: we sparen het milieu door het verzekeringsbewijs per e-mail toe te
sturen in plaats van per post.



Denk eraan dat zowel de digitale als het papieren verzekeringsbewijs een jaar
geldig is. Gaat u volgend jaar (weer) naar een land waarbij het verplicht is een
verzekeringsbewijs bij u te hebben, moet u dus opnieuw een papieren versie van
het bewijs printen of aanvragen.

Verzekeringsbewijzen die geldig zijn voor Cyprus bieden slechts dekking in die
delen van Cyprus die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus.
In dat deel van Cyprus heeft u geen papieren versie van uw verzekeringsbewijs
nodig.

Verzekeringsbewijzen die geldig zijn voor Servië bieden slechts dekking in die
geografische delen van Servië die bestuurd worden door de regering van Servië. In
dat deel van Servië heeft u wel een papieren versie van het verzekeringsbewijs
nodig.

In landen of delen van landen waar het verzekeringsbewijs niet geldig is, moet u
een aparte grensverzekering afsluiten.
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