
Doorlopende reisverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Camperverzekerd, �nancieel dienstverlener, vergunning: 12047157 (NL)

Product: Doorlopende reisverzekering + Europa pechhulp

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt hulp, schade of kosten als u op reis bent.


Wat is verzekerd?
Hieronder staat welke schade verzekerd
is.



Basisdekking: Hulpverlening
Met de dekking Hulpverlening bent u
verzekerd voor de kosten van vervoer
inclusief noodzakelijke (medische)
begeleiding naar Nederland in geval u ziek
wordt, een ongeval krijgt, of overlijdt.

Extra informatie

Tevens is gedekt het in noodgevallen
overmaken van geld. Overmaking vindt
alleen plaats indien na oordeel van
Camperverzekerd Alarmcentrale
voldoende garanties zijn verkregen.



Basisdekking: Telecommunicatie
U bent verzekerd voor gemaakte
noodzakelijke telefoonkosten. Het
verzekerde bedrag is € 100,- per
verzekerde.

Extra informatie

Deze (extra) kosten worden alleen vergoed
als recht bestaat op vergoeding of
hulpverlening vanuit één van de andere
verzekerde dekkingen.




Wanneer keren wij niet uit?
U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u
onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Of
bij schade die van tevoren al te
verwachten was. Als schade ontstaat
tijdens een zakenreis, stage, cursus of
vrijwilligerswerk vindt er ook geen
uitkering plaats.



Negatief reisadvies
Let op of uw bestemming of het gebied
dat u doorkruist geen negatief reisadvies
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft. Is er sprake van een negatief
reisadvies? Dan is schade niet verzekerd.



Fraude, opzet, strafbare
activiteiten, molest
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten
van de verzekering of bij een schade
fraude pleegt. Of als er bij schade sprake
is van opzet of roekeloosheid of criminele
en strafbare activiteiten. U bent ook niet
verzekerd als de schade het gevolg is van
molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Met molest bedoelen we: binnenlandse
onlusten, burgeroorlog, gewapend
con�ict, muiterij, oproer en opstand.



https://www.camperverzekerd.nl/polisvoorwaarden


Basisdekking: Buitengewone
kosten
Indien u onvoorzien ziek wordt of een
ongeval krijgt, bent u verzekerd voor de
volgende noodzakelijke en redelijke
gemaakte: kosten van ziekenvervoer, extra
kosten van verblijf, extra reiskosten en
verzendkosten van medicatie en/of
hulpmiddelen.

Bij overlijden bent u verzekerd voor de
volgende noodzakelijke en redelijke
gemaakte: kosten van vervoer van het
sto�elijk overschot naar Nederland, of
kosten van begrafenis/crematie ter
plaatse, extra kosten van verblijf, extra
reiskosten.

Tevens is gedekt de volgende
noodzakelijke en redelijk gemaakte extra
reis- en verblijfkosten bij terugkeer naar
uw woonplaats in verband met het
bijwonen van een begrafenis of crematie
van niet-meereizende huisgenoten of
familieleden in de 1e of 2e graad, of in
verband met levensgevaar van deze
personen.

Extra informatie

Deze (extra) kosten worden alleen vergoed
als hiervoor toestemming is gegeven door
de Camperverzekerd Alarmcentrale.



Basisdekking: Bagage
U bent verzekerd voor beschadiging,
diefstal en verlies van uw bagage. De
verzekerde som is € 5.000,- per
verzekerde, € 10.000,- maximaal per reis
voor alle verzekerden samen. Voor
bepaalde spullen gelden maximale
vergoedingen.

Extra informatie

We vergoeden de nieuwwaarde voor
bagage die niet ouder is dan 1 jaar. En
anders de dagwaarde. We vergoeden ook
de vervanging van reisdocumenten.
Daarvoor geldt geen maximum of eigen
risico.




Zijn er
dekkingsbeperkingen?
Maakt u een reis binnen Nederland? Dan
bent u alleen verzekerd als de reis
minimaal één overnachting of een periode
van minimaal 24 uur omvat.

Extra informatie

Maakt u een reis binnen Nederland en u
reist niet met uw camper? U bent dan
alleen verzekerd als de reis minimaal één
overnachting of een periode van minimaal
24 uur omvat waarvan u een boekings-,
reserverings-, of betalingsbewijs overlegd.



Eigen risico
Voor schade aan bagage geldt een eigen
risico van € 50,-. Voor overige schades
gelden geen eigen risico’s.



Maximale aaneengesloten
reisduur
Per reis mag de reisduur maximaal 120
dagen aaneengesloten zijn.



Alarmcentrale
Gaat er iets mis op reis? En hebt u
dringend hulp nodig? Dan kunt u 24 uur
per dag bellen met de Camperverzekerd
Alarmcentrale. Doet u dit niet en hebt u
bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan
krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.





Basisdekking: Schade aan
logiesverblijven
Indien u aansprakelijk bent voor schade
aan logiesverblijven en inventaris, welke in
huur of gebruik zijn gegeven, bent u hier
tot maximaal € 250,- voor verzekerd.

Extra informatie

Deze schade wordt alleen vergoed als het
schadedrag hoger is dan € 25,-.



Standaard aanvullend verzekerd:
Hulp en huur vervoermiddel
U krijgt hulp als uw vervoermiddel uitvalt.
Of als de bestuurder uitvalt. Het
vervoermiddel kan een camper, auto,
motor/scooter, caravan, vouwwagen of
aanhangwagen zijn.

Extra informatie

Wij vergoeden de huur van een
vervangend vervoermiddel en extra
verblijfskosten. En vervoer van uw kapotte
vervoermiddel naar huis. Let op: schade
aan, of diefstal van, uw vervoermiddel is
niet verzekerd op de reisverzekering.

Deze (extra) kosten worden alleen vergoed
als hiervoor toestemming is gegeven door
de Camperverzekerd Alarmcentrale.



Standaard aanvullend verzekerd:
NL dekking recreatieobject
Deze dekking regelt dat de verzekering
eveneens in Nederland van kracht is
tijdens het verblijf in, of het reizen met,
naar en van een in eigendom zijnde
toercaravan, boot en/of camper die
uitsluitend wordt gebruikt voor
recreatieve doeleinden.





Keuze: Geneeskundige kosten
Met de dekking Geneeskundige bent u
verzekerd voor de kosten van een
spoedeisende of onverwachte medische
behandeling, aanvullend op uw
zorgverzekering. Deze kosten zijn binnen
Nederland gemaximeerd tot € 1.000,-.
Voor tandheelkundige kosten geldt een
maximumbedrag van € 250,-.

Extra informatie

Het vrijwillig eigen risico van uw
zorgverzekering is niet verzekerd. Let op:
het is noodzakelijk dat u een geldige
Nederlandse zorgverzekering hebt.

Keuze: Ongevallen
U (of uw nabestaanden) ontvangen een
uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit door een ongeval tijdens de
reis. Bij overlijden is dat € 50.000,- en bij
blijvende invaliditeit maximaal € 100.000,-,
afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Keuze: Rechtsbijstand
Met de rechtsbijstandsdekking wordt
rechtsbijstand verleend door DAS
Rechtsbijstand tot maximaal de volgende
verzekerde bedragen:

- Binnen Europa: Kostprijs;

- Buiten Europa (indien Werelddekking) tot
maximaal € 5.000,-.

Keuze: Geld
U kunt geld meeverzekeren tot maximaal
€ 500,- per reis.

Extra informatie

Met geld bedoelen wij geldige
betaalmiddelen in de vorm van gangbare
munten en bankbiljetten.

Keuze: Fietsen (€ 2.500,- of €
5.000,-)
U kunt in aanvulling op de bagagedekking
(waarop € 500,- per verzekerde per �ets
reeds is meeverzekerd) uw �etsen
aanvullend verzekeren met € 2.500,- of €
5.000,- (keuze) per reis.



Keuze: Garantie-annulering
Hebt u een reis geboekt, maar kunt u
onverwachts niet gaan? Dan vergoeden
we de kosten die u hebt gemaakt en niet
terugkrijgt. Ook bij afbreken of een
ziekenhuisopname tijdens de reis krijgt u
een vergoeding.

Extra informatie

De verzekering geldt voor bepaalde
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld overlijden,
ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van
familieleden in de 1e of 2e graad, of
huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag,
schade aan uw woning. Of een scheiding.
Het verzekerde bedrag per persoon per
reis bedraagt € 1.500,- met een maximum
van € 6.000,- per polis per jaar. Bij
bepaalde gebeurtenissen gelden voor
ongenote reisdagen maximale
vergoedingen.


Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering biedt dekking in Europa, inclusief Algerije, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira,
Egypte, Israël, Marokko, Tunesië, heel Turkije en het Europese deel van Rusland. U kunt tegen premietoeslag
kiezen voor Werelddekking.

Extra informatie

Voor de dekking 'Hulp en Huur vervoermiddel' geldt als dekkingsgebied: Europa, inclusief Israël, Marokko,
Tunesië, heel Turkije en het Europese deel van Rusland. Dit kan niet uitgebreid worden naar Werelddekking.
Voor de dekking “NL dekking recreatieobject” geldt Nederlanddekking.




Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel
mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij
strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw
situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij
kunnen een schade dan afwijzen en/of uw verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de
polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.


Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen gaat via een
automatische incasso.




Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen uw
verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op
tijd betaalt of bij fraude. Als er wijzigingen zijn in uw situatie, meldt dat dan aan Camperverzekerd.


Hoe zeg ik mijn contract op?
U dient de verzekering op te zeggen via uw digitale polismap. U kunt de verzekering na het eerste
verzekeringsjaar dagelijks opzeggen, er geldt dan een opzegtermijn van een maand.

https://mijn.camperverzekerd.nl/

