Forsikring der dækker udlejning af autocampere og campingvogne hos Camptoo
Informationsdokument om forsikringsprodukt
Forsikringsdistributør: Omocom AB, org. nr. 559097-2377, Birkagatan 1, 113 36 Stockholm.
Forsikringsselskab: Dina Försäkring AB, org. no 516401–8029, Skeppsbron 2, 103 18 Stockholm
Produkt: Leje af autocampere og campingvogne

Dette dokument giver en kort beskrivelse af forsikringen. Det er dog ikke en komplet beskrivelse af, hvad forsikringen dækker. Følgeskrivelsen og vores vilkår og betingelser udgør din kontrakt med os.

Hvilken type forsikring er det?

Forsikringen er en frivillig gruppeforsikring. Alle Camptoos kunder, som lejer eller udlejer et køretøj, kan dækkes af denne forsikring, hvis
betingelserne for køretøj, lejer og andre i henhold til lejeaftalen er opfyldt. Disse betingelser findes i Camptoos vilkår og betingelser.

Hvad er forsikret?
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Erstatning af køretøjsforsikringens selvrisiko
Tyveri
Bedrageri
Brand
Ruder
Skader på køretøjet
Indbo
Vejhjælp
Erstatning i tilfælde af reparation
Tab af bonus
Tab af lejeindtægt

Hvad er ikke dækket?
✕ Tredjepartsansvar.
✕ Maskinskade begrænset til de mekaniske, elektriske eller
elektroniske dele af køretøjet i motoren og gearkassen og som
er relateret til slid og ælde på køretøjet.
✕ Skader, som skyldes normal anvendelse af køretøjet, såsom
overfladiske ridser eller små dørmærker.
✕ Påfyldning af forkert brændstof.

Er dækningen på nogen måde begrænset?
!
!
!

Forsikringen gælder kun, hvis lejeren, eller en anden i henhold
til lejeaftalen, kører køretøjet.
Erstatning for audio-, video- og kommunikationsudstyr er
begrænset til maks. kr. 25.000.
Forsikringen gælder ikke for skader, som opstår hvis køretøjet
bruges til konkurrencer, undervisning eller andre former for
hastighedskørsel og stunt-lignende øvelser med køretøjet.

Hvad er mine forpligtelser?
• Du skal så hurtigt som rimeligt muligt rapportere enhver ulykke
eller hændelse, der kan resultere i et forsikringskrav.
• Du skal samarbejde med os og opgive alle de oplysninger,
vi måtte have brug for i forbindelse med undersøgelse og
behandling af et forsikringskrav.
• Du skal følge den lovgivning og andre regler, der gælder på
området.
• Føreren skal være fyldt 23 år og have haft et gyldigt kørekort i
mindst tre år.
• Du skal følge sikkerhedsbestemmelserne i Camptoos vilkår og
betingelser, f.eks.
•
Føreren skal være ædru under kørslen.
•
Når køretøjet forlades, skal det være låst, og nøglen skal
tages med.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betaling foregår sammen med bookingen på Camptoos
hjemmeside.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder i hele lejeperioden. Forsikringen starter,
når lejeren henter køretøjet, og slutter, når køretøjet returneres.
Forsikringen gælder i højst 90 dage i træk.

Hvordan annullerer jeg kontrakten?
Forsikringen kan annulleres ved at informere Omocom.

Hvor er jeg forsikret?
✓ Forsikringen dækker i de lande, som er medlemmer af Grønt
Kort-aftalen.

