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Mijn Polismap app

Waarvoor kunt u deze app gebruiken?
Met de mijn Polismap app hee u aljd al uw polis-

bladen bij de hand en kunt u direct contact krijgen 

met uw contactpersoon. Daarnaast is het ook 

handig dat u aljd de groene kaart voor uw voertuig 

bij u hee als u onderweg bent.

Download nu grat
is in de

App Store & Goo
gle play!
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SCAN & DOWNLOAD!



 In 3 stappen op uw smartphone of tablet!

Download nu grat
is in de

App Store & Goo
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Download & installeer
Ga naar de app store en installeer de 
Mijn Polismap app.

Stap 1 | Mijn Polismap App downloaden
Maakt u gebruik van iOS? Ga dan naar de App Store. 
Voor Android toestellen open je de Google Play Store app. 
Zoek in de App Store / Google Play Store op “Mijn Polismap”. 
Je ziet een lijst met gevonden resultaten. Klik op het “groene 
icoon”. Klik op “Installeren” om mijn Polismap app te 
installeinstalleren. Zodra de installae is voltooid verschijnt de knop 
“Openen”. 

Klik nu op de knop “Openen”.

Stap 2 | Registreer Mijn Polismap app

Registreren
Registreer u als nieuwe gebruiker. 
Hee u al eerder gebruik gemaakt 
van Mijn Polismap app. Maak dan 
ook een nieuw account aan.
DDruk nu op: “IK BEN HIER VOOR 
HET EERST”.

Relae- en Polisnummer
Voer nu uw relaenummer en een 
polisnummer in. Het nummer kun 
je terugvinden op je polisblad of 
op je groene kaart.

Druk nu op: “CONTROLEREN”.

Gebruikersnaam
Bedenk een gebruikersnaam en 
een wachtwoord. Een gebruikers-
naam moet minimaal 6 tekens 
bevaen. Een wachtwoord moet 
minimaal uit 8 tekens bestaan.
Druk nu op: “AANMAKEN”

Installae
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Mobiel nummer
Voer uw mobiele nummer
in. U ontvangt op dit 
mobiele nummer een SMS.

Druk nu op: 
“VERSTUUR SMS”.

SMS verstuurd
U krijgt een bevesging 
dat de SMS is verstuurd 
naar het opgegeven 
mobiele nummer.

Druk nu op: “OK”.

SMS ontvangen
U ontvangt een SMS met 
een 4 cijferige code. 
Voer de code nu in in het 
invoerveld.

Druk nu op: 
““CONTROLEREN”.

 In 3 stappen op uw smartphone of tablet!

Stap 3 | Snel inloggen in de Mijn Polismap app

Klaar!
U krijgt nu een beves-
ging dat uw account 
succesvol is aangemaakt.
DDruk op “OK”. U kunt nu 
inloggen met uw nieuwe 
gebruikersnaam en
wachtwoord.

Pincode kiezen
Via een 4 cijferige code is het mogelijk om 
snel in te loggen. Kies een 4-cijferige code 
waarmee u kunt inloggen.

Pincode controleren
Voer ter controle nogmaals de 4 cijferige code 
in. U keert terug naar het loginscherm. 
Log nu opnieuw in!
U bent nu helemaal klaar met de installae en 
registrae van de Mijn Polismap app! 

     


