ANWB No Risk
Noord-Amerikaverzekering

De voordelen op een rij
	Ben je ANWB-lid dan ontvang je
5% ledenkorting
	Kies voor extra zekerheid
Naast de basisverzekering van jouw
camperverhuurder.
J e bent ook verzekerd als je
off-road rijdt
Schade aan de bovenkant en de
onderkant van jouw motorrijtuig is ook
verzekerd.
	Wij brengen jouw motorrijtuig terug
naar de verhuurder
Dat doen we als jij schade hebt en
daardoor niet meer kunt rijden.
Productinformatie
Wil je meer informatie over de
ANWB No Risk Globalverzekering?
Je Travelhome-adviseur staat
voor je klaar. Of kijk op
www.travelhome.nl.
	Direct verzekerd
Profiteer ook van een complete
dekking, een aantrekkelijke premie en
een snelle service!
Sluit direct bij jouw geboekte reis
de ANWB No Risk
Noord-Amerikaverzekering.

Het staat al jaren bovenaan jouw verlanglijst …
...Een rondreis maken door Canada. Van Vancouver naar Toronto. Je komt langs
bergen en fjorden. Je ziet de mooiste parken en de meest schitterende natuur. De reis
is helemaal uitgestippeld. Heb je ook aan een goede verzekering gedacht?
Je neemt geen risico
Met de ANWB No Risk Noord-Amerikaverzekering ga je onbezorgd op pad. Deze
verzekering is perfect afgestemd op de situatie in Noord-Amerika. Je kunt rekenen op
goede en snelle hulp als er wat gebeurt.

Uit welke dekkingen kun je kiezen?
Cascoschade
Schade aan een gehuurde camper, auto of motor is gedeeltelijk verzekerd
met de motorrijtuigverzekering van het betreffende voertuig. Maar deze
motorrijtuigverzekering kent vaak hiaten op het gebied van eigen risico en
uitsluitingen. Met de No Risk Noord-Amerikaverzekering verzeker jij je voor die hiaten.
Aansprakelijkheid bestuurder motorrijtuig
Met deze dekking ben je verzekerd voor aansprakelijkheid van de bestuurder van het
motorrijtuig. Denk aan schade aan personen en zaken die jij hebt veroorzaakt als
bestuurder. Maar ook extra reis- en verblijfskosten door een mogelijk proces krijg je
vergoed.
Repatriëring
Moet je onverwacht eerder naar huis? Of worden de sleutels van jouw camper of auto
gestolen? Dan zorgen wij dat jouw motorrijtuig terugkomt bij de verhuurder. Je hebt
geen zorgen over deze kosten.
Rechtsbijstand
In de USA en Canada kun je niet zonder een goede rechtsbijstandverzekering. Raak
je betrokken bij een ongeluk? Dan heb je deskundigen nodig die voor jouw belangen
opkomen. Zonder dat jij je zorgen maakt over uurtarieven en bergen papierwerk.
Naast de kosten van rechtsbijstand, zijn ook proceskosten en waarborgsommen
verzekerd. Het maakt niet uit of het ongeluk jouw schuld is.
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Let op: dit informatieblad gaat door op de achterzijde.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

Wat is jouw premie?
Goed om te weten!

Zorg
dat de limiet op jouw creditcard
hoog genoeg is
De verhuurder vraagt namelijk vaak
een borg op jouw creditcard. Zo
voorkom je verrassingen.

Welk motorrijtuig verzeker je?

Je huurt een
camper

Je huurt een auto,
4WD of motor

Hoeveel premie betaal je per dag?

€ 9,-

€ 6,50

Welke dekking kies je?

Welk bedrag krijg je maximaal
vergoed bij schade?

Cascoschade
Je hebt geen eigen risico.*
Je bent ook verzekerd voor
cascoschade die niet verzekerd is
met de motorrijtuigverzekering.

€ 5.000,€ 10.000,-

€ 5.000,€ 10.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 1.500,-

€ 1.500,-

Repatriëring
Van de camper, auto of motor.

€ 3.500,-

€ 3.500,-

Rechtsbijstand
Dit heeft te maken met jouw deelname
aan het verkeer.

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Aansprakelijkheid bestuurder motorrijtuig
(en rechtsbijstand die hiermee te maken
heeft)
Extra reis- en verblijfskosten omdat
je een proces moet bijwonen
(per verzekerde).
Je hebt geen eigen risico voor
aansprakelijkheid.*

* Let op: het verzekerde bedrag is nooit hoger dan het eigen risico van de verzekering
die in het buitenland is gesloten.
Deze premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.
Assurantiebelasting is de belasting die de overheid heft over verzekeringen.

