Vakuutus vuokratuille Camptoo - matkailuautoille ja - vaunuille
Vakuutustuotteen tietoasiakirja
Vakuutuksen toimittaja: Omocom AB, Y-tunnus 559097-2377, Birkagatan 1, 113 36 Tukholma
Vakuutuksen tarjoaja: Dina Försäkringar AB, Y-tunnus 516401–8029, Skeppsbron 2, 103 18 Tukholma
Tuote: Matkailuautojen ja - vaunujen vuokraus

Tämä asiakirja esittelee vakuutuksen lyhyesti. Se ei ole täydellinen kuvaus vakuutuksesta ja sen tarjoamasta suojasta. Saatekirja ja täydelliset
käyttöehdot muodostavat sopimuksen kanssamme.

Minkä tyyppinen vakuutus on?

Tämä vakuutus on omarahoitteinen ryhmävakuutus. Kaikki Camptoon asiakkaat, jotka vuokraavat ajoneuvon, ovat tämän vakuutuksen
suojaamia, kunhan ajoneuvolle, vuokraajalle ja apukuljettajille määritetyt ehdot ovat täyttyneet. Kyseiset ehdot löytyvät käyttöehdoista.

Mitä vakuutus korvaa?
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Liikennevakuutuksen omavastuun korvaus
Varkaus
Varkaus vuokralleottajan toime sta
Palovahingot
Lasit
Vaunuvahinko
Sisätilat
Tiepalvelu
Korj auksista vuokralleottajalle maksettava korvaus
Oikeusturva
Bonus menetys
Vuokratulon menetys

Mitä vakuutus ei korvaa?
✕ Moottorin kolmannen osapuolen vastuu
✕ Koneistovauriot rajoittuvat ajoneuvon moottorissa ja vaihdelaatikossa oleviin mekaanisiin, sähköisiin tai elektronisiin osiin,
ja vaurioihin, jotka liittyvät ajoneuvon normaaliin kulumiseen.
✕ Ajoneuvon normaalin käytön aiheuttamat vauriot, kuten pintanaarmut tai pienet jäljet ajoneuvon ovista.
✕ Väärän polttoaineen tankkaus.

Liittyykö vakuutusturvaan mitään rajoituksia?
!
!
!

Vakuutusturva on ainoastaan voimassa, jos vuokraaja tai vuokrasopimuksessa mainittu apukuljettaja ajaa ajoneuvoa
Audio-, näyttö- ja viestintälaitteiden hyvitys on rajoitettu
enintään 3 000 euroon.
Vakuutusturva ei korvaa vaurioita, jos ajoneuvoa on käytetty
kilpa- tai harjoituskäyttöön tai muihin ylinopeusajo- ja
temppumaisiin ajoihin.

Missä vakuutusturva on voimassa?
✓ Vakuutus on voimassa Green Card -sopimuksen alaisissa
maissa.

Mitkä ovat velvollisuuteni?
• Sinun on ilmoitettava mahdollisista onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka voivat johtaa korvausvaatimuksiin, heti kuin
se on kohtuudella mahdollista.
• Sinun on tehtävä yhteistyötä kanssamme ja antaa meille kaikki
tiedot, joita tarvitsemme korvausvaatimuksen käsittelyssä.
• Sinun on noudatettava alueella sovellettavaa lainsäädäntöä
sekä muita määräyksiä.
• Kuljettajan on oltava vähintään 23-vuotias ja hänellä on oltava
voimassa oleva ajokortti sekä vähintään kolme vuotta
ajokokemusta.
• Sinun on noudatettava käyttöehdoissa määrättyjä
turvallisuusmääräyksiä, kuten:
•
Kuljettaja ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena.
•
Poistuessa ajoneuvon luota, ajoneuvo on oltava lukittuna
ja avain on otettava mukaan.

Milloin ja miten maksan?
Maksu suoritetaan samanaikaisesti varauksen kanssa Camptoon
verkkosivustolla.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus on voimassa vuokrasopimuksen ajan. Vakuutusturva
alkaa, kun vuokraaja hakee ajoneuvon ja päättyy, kun ajoneuvo
palautetaan. Vakuutus on voimassa enintään 90 peräkkäistä
päivää.

Miten peruutan sopimuksen?
Vakuutus on peruutettavissa ilmoittamalla asiasta Omocom.

