
FBTO actievoorwaarden 

1

De actieperiode en -voorwaarden

1 De actieperiode loopt van 30 april tot en met 31 oktober 2021. 

2 U bent tijdens de actieperiode verzekerd voor een dagje weg in Nederland. Tijdens de actieperiode vervalt   
 de beperking dat er voor reizen in Nederland een overnachting geboekt moet zijn.  

3 Deze tijdelijke uitbreiding geldt voor de doorlopende reisverzekering en alle modules die u al hebt    
 afgesloten op de FBTO Doorlopende reisverzekering op het moment dat de actieperiode begint. Voor de   
 modules die u tijdens de actieperiode aanzet bij de reisverzekering, bent u verzekerd vanaf het moment   
 van afsluiten. 

4 De andere voorwaarden van de FBTO Doorlopende reisverzekering blijven hetzelfde. Op uw polis ziet u   
 precies hoe u verzekerd bent. En welke verzekeringsvoorwaarden voor u gelden. Bekijk de voorwaarden   
 ook in MijnFBTO. 

5 We nemen alleen schades in behandeling die zijn ontstaan tijdens de actieperiode van 30 april tot en met  
 31 oktober 2021. 

6 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

7 Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Bekijk alle      
 contactmogelijkheden op fbto.nl. U vindt daar ook onze openingstijden.

Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 14 april 2021. Als u niet voldoet aan de actievoorwaarden,
wordt u niet beschouwd als deelnemer aan de actie en heeft u geen recht op de actie. 

U bent: De klant die een doorlopende reisverzekering van FBTO heeft in de actieperiode.
Wij zijn: FBTO, onderdeel van Achmea. Wij organiseren deze actie voor klanten die een FBTO Doorlopende   
 reisverzekering hebben. De reisverzekering wordt verstrekt door Achmea Schadeverzekeringen N.V.

Een dagje weg in Nederland verzekerd met de FBTO Doorlopende reisverzekering
Als u tijdens de actieperiode een doorlopende reisverzekering van FBTO hebt, dan bent u in deze periode ook 
verzekerd als u zonder overnachting in Nederland op reis gaat. Daarmee zijn bijvoorbeeld dagjes weg naar de 
dierentuin, een pretpark of het strand ook verzekerd.

Actievoorwaarden 
‘Verzekerd een dagje weg in Nederland’ bij de Doorlopende 
reisverzekering van FBTO

FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 
08077009 , beide statutair gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en 
Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.
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https://www.fbto.nl/contact/



