Wij versturen uw ‘groene kaart’ voortaan digitaal
In de meeste Europese landen is het niet meer verplicht om een originele ‘groene kaart’ bij u te hebben. De
landen waar dit voor geldt, zijn: Alle 28 landen van de Europese Unie, Andorra, Kroatië, Liechtenstein,
Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
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 KralWesten vinden. Wel raden wij u aan om zelf
een print te maken en deze in uw auto* te leggen, of het document digitaal bij u te dragen. De print mag in
zwart-wit op blanco papier afgedrukt worden.
* De digitale ‘groene kaart’ ontvangt u niet alleen voor uw autoverzekering, maar ook voor uw andere
motorrijtuigverzekeringen.
Wat zijn de voordelen van digitale verzending?






Snel: U kunt uw ‘groene kaart’ direct inzien en printen nadat de polis opgemaakt/ verlengd is. (mag in
zwart-wit op blanco papier)
Altijd leesbaar: Als u de ‘groene kaart’ kwijtraakt, dan kunt u deze altijd en overal weer printen. Ook
kunt u uw ‘groene kaart’ altijd inzien via Mijn KralWesten
Betrouwbaar: Berichten per e-mail komen altijd aan.
Milieuvriendelijk: Het is beter voor het milieu als we de ‘groene kaart’ digitaal versturen.
Kostenbesparing: Vanwege het digitaal versturen van de ‘groene kaart’, besparen wij op papier- en
portokosten, waardoor wij de prolongatiekosten zo laag mogelijk kunnen houden.

In welke landen moet u wel een originele ‘groene kaart’ bij u hebben?








Albanië
Bosnië en Herzegovina
Iran
Israël
Oekraïne
Marokko
Moldavië









Montenegro
Rusland
Servië
Tunesië
Turkije
Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië
Wit-Rusland

Als u met de auto naar een van deze landen reist, dan heeft u wel een originele ‘groene kaart’ nodig. U kunt de
‘groene kaart’ telefonisch of per e-mail aanvragen. U krijgt uw ‘groene kaart’ dan via de post toegestuurd.
Is uw caravan of aanhanger ook verzekerd in het buitenland?
In alle landen die op de ‘groene kaart’ staan, zijn caravans en aanhangers meeverzekerd op de WA-dekking van
de auto waaraan ze zijn gekoppeld. De ‘groene kaart’ van de auto, die de caravan of aanhanger trekt, is in deze
landen voldoende.
Dit geldt niet in de volgende situaties:



U heeft een caravan of aanhanger die zwaarder is dan 750 kg;
U gaat naar Duitsland, Polen, Portugal, Kroatië of Spanje.

Dan heeft u een aparte ‘groene kaart’ nodig voor de caravan of aanhanger. Deze aparte ‘groene kaart’ wordt
digitaal met uw verzekeringsstukken meegezonden. U mag deze zelf printen (mag in zwart-wit op blanco
papier).Dit geldt ook als u alleen door deze landen heen rijdt. Als u geen ‘groene kaart’ bij u heeft, dan loopt u
risico op het krijgen van een boete.

