Camperverzekering

informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Camperverzekerd

Product: WA Camperverzekering

Dit document geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is
verzekerd. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan dit document.

Welk soort verzekering is dit?
De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) camperverzekering van Camperverzekerd.

Wat is verzekerd?
Materiële schade veroorzaakt aan anderen tot
maximaal € 2.500.000,Letselschade veroorzaakt aan anderen tot
maximaal € 6.100.000,Hulpverlening na een ongeval of brand

Wat is niet verzekerd?
Schade aan uw eigen camper

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Bij schade door opzet
Bij rijden zonder geldig rijbewijs
Wanneer de camper is verhuurd
Bij rijden onder invloed van alcohol/drugs
Wanneer er sprake is van fraude
Wanneer de premie niet op tijd is betaald
Bij schade als gevolg van atoomkernreacties, molest,
oproer en oorlogen

Waar ben ik gedekt?
Met de camperverzekering van Camperverzekerd bent u met uw camper verzekerd in een groot verzekeringsgebied. U bent
verzekerd in de landen zoals vermeld op de groene kaart. De groene kaart van Camperverzekerd is geldig in bijna heel Europa
en zelfs enkele landen buiten Europa, waaronder Marokko, Turkije en Rusland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•

U dient de premie te betalen
U dient ons op de hoogte te houden van wijzigingen die van belang kunnen zijn voor de verzekering
U dient een schade zo spoedig mogelijk te melden
U dient schadebeperkend te handelen

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie wordt automatisch geïncasseerd van uw bankrekening. Incasso vindt plaats per maand, kwartaal of jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Het eerste jaar heeft u een jaarcontract. De verzekering wordt
vervolgens jaarlijks automatisch verlengd. Als er wijzigingen zijn in uw situatie, meldt dat dan aan ons. Na het jaarcontract kunt u
de verzekering dagelijks opzeggen. Uw verzekering stopt dan een maand later.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw opzegging naar ons versturen via uw digitale polismap of per e-mail aan ons kenbaar maken.

