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Iedere autobezitter heeft er
één; de groene kaart. Wat is
het
belang
van
dit
verzekeringsbewijs?
Het is wereldwijd in nagenoeg
alle landen verplicht een WAverzekering voor uw auto,
camper of ander motorrijtuig
te hebben. Bij deze WAverzekering hoort een groene
kaart:
het
officiële,
internationaal geaccepteerde
verzekeringsbewijs, die door

uw
verzekeraar
jaarlijks
afgegeven wordt. Zoals uit
bovenstaand overzicht blijkt,
geeft de groene kaart onder
andere
de
verzekeringsgegevens en de landen waar
waarin
de
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering
(WA) geldig is, weer. Deze
landen worden ook in de
polisvoorwaarden beschreven.
Het Verbond van Verzekeraars
stelt
dat
verzekeraars
minimaal dekking moeten

bieden in de landen die onder
de Europese Economische
Ruimte (EER) vallen, dit zijn de
EU-landen en Liechtenstein,
IJsland
en
Noorwegen.
Daarnaast is er dekking in
Andorra,
Servië
en
Zwitserland, dankzij aparte
overeenkomsten.

Papier verplicht
Indien
u
uw
verzekeringstukken van ons
per e-mail ontvangt, dan

ontvangt u vanaf nu ook uw
‘groene kaart’ per e-mail, bij
de
start
van
uw
autoverzekering
of
de
verlenging hiervan. Daarnaast
kunt u de verzekeringsstukken
met daarbij de ‘groene kaart’
ook in Mijn Kral Westen
vinden. Wanneer u zich in één
van de hiervoor genoemde
landen (m.u.v. Servië) bevindt,
dan volstaat het digitale
verzekeringsbewijs, of een
door u geprinte kaart.
Bent u van plan om naar een
van de volgende landen te
gaan: Albanië, Bosnië en
Herzegovina,
Iran,
Israël,
Oekraïne, Marokko, Moldavië,
Montenegro, Rusland, Servië,
Tunesië, Turkije, Voormalig
Joegoslavische
Republiek
Macedonië of Wit-Rusland,
dan dient u wel een originele
groene kaart bij zich te
hebben. Op de volgende
pagina vindt u een overzicht
van de vereisten per land. U
kunt
de groene kaart
telefonisch of per e-mail
aanvragen. U krijgt uw groene
kaart dan via de post
toegestuurd.
Aan
het
versturen per post zijn kosten
verbonden.

Geen grenscontrole
Binnen de Europese Unie (EU)
wordt aan de grens niet
gecontroleerd of uw voertuig
verzekerd is. In Nederland
hoeft u de groene kaart niet bij
zich te hebben. Politie en
overheden
kunnen
de
verzekeringsgegevens checken
via het kentekenregister van
het RDW (www.rdw.nl). In
andere EU-landen moet u het
verzekeringsbewijs wel kunnen
tonen. Wij raden u aan om zelf
een print te maken en deze in
uw voertuig te leggen, of het
document digitaal bij u te
dragen. De print mag in zwartwit op blanco papier afgedrukt
worden.

Grensverzekering
In landen die niet op de groene
kaart staan, of die zijn
doorgestreept, is er géén WAdekking. Aan de grens kunt u
dan vaak een tijdelijke
autoverzekering afsluiten. De
kosten hiervan verschillen per
land
en
per
verzekeringstermijn.

Hulplijnen
buitenlandschade
Een WA-verzekering dekt de
schade die u veroorzaakt bij
anderen. Maar wat als u zelf
schade heeft geleden door een
buitenlandse
automobilist?
Neem bij een aanrijding in de
EU buiten kantooruren contact
op met het telefoonnummer
dat achter op uw groene kaart
vermeld
staat.
Tijdens
kantooruren mag u contact
opnemen met ons kantoor,
maar
ook
met
het
telefoonnummer dat achter op
uw groene kaart vermeld staat.

Caravan en aanhanger
In bijna alle landen (behalve
in Nederland) heeft u een
aparte groene kaart nodig
voor
de
caravan
of
aanhanger, indien deze een
eigen
kenteken
heeft
(zwaarder dan 750 kg). Het is
hierbij niet van belang of de
caravan of aanhanger apart
verzekerd is of niet. De
tweede groene kaart dient u
aan te vragen bij de
verzekeraar
van
het
‘trekkende’ voertuig. In
Nederland is schade aan
anderen meeverzekerd op
de WA-autoverzekering, mits
de caravan of aanhanger aan
de auto gekoppeld is. Op de
groene kaart staat dan de
code AF. Dit geldt in de
meeste landen ook als de
caravan of aanhanger geen
eigen kenteken heeft.

Kaart kwijt
Wanneer u de kaart
kwijt ben, dan kunt u
deze telefonisch of per
e-mail aanvragen. U
krijgt uw groene kaart
dan via de e-mail of
eventueel per post
toegestuurd. Aan het
versturen per post zijn
kosten verbonden.

Hoezo groen?
Waarom is de kaart
groen? Hier is geen
speciale reden voor.
Volgens het verbond
van Verzekeraars is
groen gekozen als
herkenbare
standaardkleur. Kral
Westen verstrekt de
groene kaart digitaal en
via Mijn Kral Westen.
Voor landen waar de
papieren groene kaart
verplicht is, is het
raadzaam om een
originele groene kaart
bij ons aan te vragen
per e-mail of
telefonisch. U krijgt uw
groene kaart dan via de
post toegestuurd. Aan
het versturen per post
zijn kosten verbonden.

