AEGON Woon- & VrijeTijdpakket
Rubriek Vakantie-jaar

Met een gerust
hart op vakantie
U bent tijdens uw vakantie goed verzekerd met de rubriek
Vakantie-jaar van het AEGON Woon- & VrijeTijdpakket.
Het is een prettig idee dat u een beroep kunt doen op AEGON
als er onverhoopt toch iets gebeurt tijdens uw vakantie.
Hoe gaat de hulpverlening in zijn werk? Heel eenvoudig. In geval van nood belt u met
AEGON Schade Service. Het telefoonnummer staat op de kaart die u hierbij ontvangt.
AEGON helpt u weer op weg, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Noteer zelf direct uw polisnummer op uw Vakantiehulpkaart.
Bewaar de kaart bij uw reispapieren.

AEGON Vakantiehulpkaart
Tip
Noteer het telefoonnummer
van AEGON Schade
Service en uw polisnummer
ook op een andere plaats.
Dit voor het geval u uw
portefeuille met de
Vakantiehulpkaart
kwijtraakt.

Neem deze kaart mee op reis.
In geval van nood belt u AEGON
Schade Service. AEGON helpt u weer
op weg, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

AEGON Schade Service: Telefoon (088) 344 00 00
Vanuit het buitenland +31 88 344 00 00
Uw polisnummer:

www.aegon.nl

AEGON Schadeverzekering N.V.

AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven

Postbus 6

in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

2501 AC Den Haag

KvK 27085000

De voordelen van uw Vakantie-jaarverzekering
 In de Vakantie-jaarverzekering zijn
standaard verzekerd*:
- Bagage
- Geneeskundige kosten
- Winter- en onderwatersport
- Werelddekking
- 	Onvoorziene kosten (als noodzakelijke
verlenging van uw hotelverblijf of
vervangend vervoer bij autopech)
- Annuleringskosten tot € 3.000,- per reis

* Raadpleeg de polisvoorwaarden
voor de exacte dekking.

 U bent ook verzekerd tijdens weekenden
en eendaagse reisjes met de boot,
caravan of naar uw vakantiewoning
(ook al heeft u niet vooraf geboekt of
gereserveerd).
 Heeft u ook een motorrijtuig bij AEGON
verzekerd, dan wordt de verzekering
kosteloos uitgebreid met het onderdeel
‘Automobilistenhulp’.
 U kunt speciaal voor uw vakantie een
ongevallendekking bijverzekeren.
 U hoeft bij het boeken van een reis niet
meer te denken aan het afsluiten van een
reis- en annuleringsverzekering.
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Belangrijke telefoonnummers voor het
blokkeren van uw passen en kaarten.

