€ 6,Sluit je doorlopende reisverzekering
makkelijk af via de app
Hoe werkt het?
1. Betaal je kaart bij de kassa: er
staat nu een tegoed op je kaart.
2. Download de Smart2Cover app.
3. Gebruik het tegoed op de kaart in
de app. Vul je gegevens in en kies
hoe jij je wilt verzekeren

Twee voorbeelden

Doorlopende
reisverzekering

Je bagage is standaard verzekerd tot € 2500,-

Voor jezelf
Met 1 volwassene
Duikvakantie op de Caraïben
Paar keer per jaar
Vanaf €

tegoed*

3,59 p.m.

24/7 hulp door de FBTO Alarmcentrale
Reispapieren en persoonlijke hulp verzekerd

4. Druk op ‘Aanvraag’. Je ziet
in de app of het is gelukt. Na
goedkeuring krijg je binnen een
paar minuten je polis per e-mail.
5. Je reizen zijn nu verzekerd
bij FBTO!

In samenwerking met:

Voor je gezin
2 volwassenen en 2 kinderen
Grote vakantie binnen Europa
Paar weekendjes weg
Vanaf €

5,59 p.m.

www.smart2cover.nl/fbto
*Zie binnenkant
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Kies zelf wat je wilt verzekeren
tijdens je reis
Je bagage is standaard verzekerd tot € 2500,- per persoon en € 7500,per polis per reis. Breid je doorlopende reisverzekering uit met 8 modules.
Je kunt kiezen uit onder andere:

Goed om te weten:

Het bedrag op je kaart blijft tot 2

• Na 1 maand na afsluiten kun je de

jaar nadat je de kaart kocht geldig.

verzekering elke dag opzeggen.
• In de polisvoorwaarden op

Dat belooft onze Stichting
Derdengelden Rekening. Het bedrag

www.smart2cover.nl/fbto lees

op de kaart kan alleen gebruikt

je hoe je verzekerd bent.

worden in de Smart2Cover App.

• Wil je de kaart toch niet meer

Wanneer je de kaart gebruikt in de

Aanvullende ziektekosten:

Annuleringsverzekering:

voor medische kosten in het

als je je vakantie moet

hebben? Stuur dan een e-mail naar

app, wordt het tegoed op je kaart

buitenland.

afzeggen.

info@smart2cover.nl. Doe dit

verrekend met je premie. Tegoed

binnen 2 jaar nadat je de kaart

over? Dat kun je niet wisselen voor

kocht. Je krijgt dan het tegoed op

contant geld. Te weinig tegoed?

de kaart terug.

Dan betaal je het bedrag dat

Wereld:

Winter- en onderwatersport:

voor als je buiten Europa

tijdens winter- en

op reis gaat.

onderwatersporten.

• Smart2Cover B.V. biedt deze

overblijft.

FBTO-verzekering aan via RISK
Verzekeringen gevolmachtigde van

www.smart2cover.nl/fbto

Achmea Schadeverzekering N.V.

Noodgeval? Bel naar +31 (0)58 234 56 50

Schade? Bel naar (030) 303 06 12

Je belt met de FBTO Alarmcentrale. Dat kan 24/7.

Dat kan op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 20.00 uur. En op
vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
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