FORKØBSOPLYSNINGER

Forsikringsgiver for denne forsikring er
Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR nr. 62 94
05 14, via Europeiska ERV Filial, herefter kaldet
Europeiska ERV, med organisationsnummer
516410-9208. Tilsynsmyndigheden er det danske
finanstilsyn.

Camping Key Europe
Forsikring, når du bor på
campingpladsen
Gælder fra 25. Mai 2018

Europeiska ERV
Telefon: +46 (0) 770-456 900. Adresse: Löfströms
Allé 6 A, Box 1, SE-172 13 Sundbyberg, Sverige.

Dette er oplysninger, som Europeiska ERV er
forpligtet ved lov til at give før køb. Det er
vigtigt at du læser disse oplysninger. Forkøbsoplysninger indeholder vigtige begrænsninger og
undtagelser vedrørende din forsikringsdækning.
Forkøbsoplysningerne er kun et kort
overblik over forsikringen og udgør ikke de
fulde forsikringsvilkår.

Særlige
begrænsninger
gælder
for
forsikrede med fast bopæl uden for EU/EØS
og Schweiz - læs mere i de fulde
forsikringsvilkår.

Du kan finde de fulde vilkår og betingelser på
www.campingkeyeurope.com/en/the-card eller
ring til TMP-access på telefon 08 540 804 40 for
at få dem tilsendt. Hvis du har spørgsmål om,
hvad forsikringen dækker, eller en forsikring er
særlig vigtig for dig, skal du kontakte TMPaccess på 08 540 804 40 for at få hjælp.
Du kan også få råd og vejledning fra
Konsumentverket (den svenske
forbrugerstyrelse), kommunale forbrugerguider
eller Konsumenternas Försäkringsbyrå (det
svenske forbrugerforsikringsagentur).

1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR
Forsikringstageren er Camping Key Alliance AB,
som har underskrevet denne aftale for sine
kunder, der har et Camping Key Europe Card.
"Forsikret" refererer til kortindehaver og hans
eller hendes familiemedlemmer samt tre (3) ledsagende børn under 18 år, som ikke er de forsikredes egne børn, men som følger med på
rejsen, og som bor sammen med kortindehaveren
under ferieopholdet.
Familiemedlemmer refererer til ægtefælle/partner/registreret partner og deres egne børn
eller børnebørn under 18 år.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Adresse: Box 24215 (Karlavägen 108),
104 51 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 (0)200 22 58 00

Forsikringen
gælder
for
forsikrede
med
regelmæssig bopæl i Europa, Marokko eller
Tyrkiet.

Kommunale forbrugerguider
Undersøg forbrugerguiderne i den relevante
kommune.

2. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige
Tage Erlandergatan 8A
Telefon: +46 (0)771 42 33 00

Forsikringen gælder under et ferieophold på en
campingplads i Europa, Marokko eller Tyrkiet.
Forsikringen begynder fra det tidspunkt, den eller
de forsikrede tjekker ind på campingpladsen,
området omkring et lejet hus/sommerhus eller et
hotel, og gælder under hele opholdet.

Hallå konsument
Webbaseret forbrugerinformation
www.hallakonsument.se

Forsikringen udløber i det øjeblik, den forsikrede
tjekker ud af eller forlader campingpladsen/opstillingsstedet for autocamper, området
omkring det lejede hus/sommerhus eller hotellet.

Forsikring, når du bor på campingpladsen
For at undersøge, hvilken forsikringsdækning du
har via Camping Key Europe, skal du se udskiftningstabellen (punkt 4) i disse forkøbsoplysninger.

Forsikringen gælder kun for skader, der
opstår i et campingområde, området
omkring det lejede hus/sommerhuset, området omkring en campingvogn eller et
hotel.

Det er vigtigt, at du gennemlæser din
forsikringsdækning før hver rejse. Forsikringen
gælder kun for skader, der opstår på en
campingplads, et område omkring et udlejet
hus/sommerhus, et område omkring et
opstillingssted for autocamper eller et hotel.
Forsikringen dækker kun medicinsk behandling
eller hjemtransport i tilfælde af ulykker - ikke i
tilfælde af sygdom.

Forsikringen gælder ikke, når du bor i et
område, som Udenrigsministeriet i sine
anbefalinger fraråder at besøge eller
opholde sig i.

3. SELVRISIKO
Forsikringen gælder uden selvrisiko med
undtagelse af ansvar (punkt 9).

Vigtige begrænsninger og undtagelser
vedrørende din forsikring er markeret
særskilt med fed skrift.
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4. HVAD INDGÅR I FORSIKRINGEN
Type skade/begivenhed

Højeste erstatningsbeløb i euro
(€)

Ulykkesforsikring
Medicinske udgifter i tilfælde af
ulykker

Nødvendige og rimelige
omkostninger, 1.000/forsikrede

Tandlægeomkostninger på grund af
ulykke

Nødvendige og rimelige
omkostninger

Lokale rejseudgifter i forbindelse
med pleje og behandling

Nødvendige og rimelige
omkostninger

Meromkostninger til hjemtransport

Nødvendige og rimelige
omkostninger

Meromkostninger til hjemtransport
af afdøde eller begravelse på stedet

2.500/forsikrede

Beskadiget ejendom på grund af
ulykke

2.000/forsikrede, 5.000/familie

Besøg hos børn på hospitaler (maks.
6 måneder), maks. 1 familiemedlem

200/måned

Rehabilitering og tekniske hjælpemidler

7.500/forsikrede

Ubrugt gebyr til camping/hytte/biludlejning/hotel
Hovedbeløb i tilfælde af ulykke

2.500/forsikrede

I tilfælde af død

2.500/forsikrede

I tilfælde af medicinsk invaliditet
Ved invaliditetsgrad 20-49 %
0-64 år
Fra 65 år

25.000/forsikrede
10.000/forsikrede

Ved invaliditetsgrad fra 50%
0-64 år
Fra 65 år

50.000/forsikrede
10.000/forsikrede

Ansvar (privatperson) –
sekundært
I tilfælde af personskade og/eller
skade på ejendom

Juridiske omkostninger
(privatperson)
I tilfælde af tvist

Vigtige begrænsninger og undtagelser
Du får ikke erstatning for:

Tygge- og bideskader.

Tandbehandling, som ikke
skyldes ulykker.

Ulykkesskade, som er
indtræffer i forbindelse med, at
den forsikrede dyrker sport,
motion, konkurrence, idræt,
eventyr, ekspedition eller anden
lignende risikabel beskæftigelse*, som ikke skal
betragtes som motion eller
fritidsaktivitet i normalt omfang
og intensitet.

Der udbetales kun erstatning for
sådanne invaliditetsgrader på 20 %
eller mere og med så meget af
hovedstolen, som svarer til
invaliditetsgraden.

3.000.000/skade

7.500/skade
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Du får ikke erstatning for:

Ulykkesskade, som er
indtræffer i forbindelse med, at
den forsikrede dyrker sport,
motion, konkurrence, idræt,
eventyr, ekspedition eller anden
lignende risikabel beskæftigelse*, som ikke skal
betragtes som motion eller
fritidsaktivitet i normalt omfang
og intensitet.

Ansvaret er sekundært og gælder kun, hvis den forsikrede
ikke har en privat ansvarsforsikring.

Forsikringen gælder ikke for
skade, som den forsikrede kan
holdes ansvarlig for som ejer,
bruger eller fører af:

a) Motoriserede køretøjer, når
skaden opstod som følge af
kørsel med køretøjet

b) Damp-, motor- eller sejlbåd,
vandfartøj, float eller
vandhelikopter

c) Fly, luftballon,
faldskærmsudspring, windglider, hængevinger eller lignende.
Der udbetales ikke erstatning for:

Omkostninger i forbindelse med
straffesager.

Tvist vedrørende den forsikrede
som ejer, bruger eller fører af
motoriserede køretøjer,
campingvogn eller anden trailer, fly, dampbåd, motorbåd,
sejlbåd eller vandscooter.

*Eksempler på risikabel beskæftigelse er:
• Motorsport (fartkonkurrencer)
• Dybhavsdykning (dybere end 30m)
• Sport med spark og slag
• Klatring på bjerg, sten, is eller gletscher

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Europeiska ERV værner om dit privatliv. Vi anvender kun dine personlige data til de formål, du har givet
tilladelse til. Vi opbevarer alene dine data, så længe det kræves, for at vi kan opfylde vores forpligtigelse
over for dig som kunde. Europeiska ERV videregiver kun dine personlige oplysninger til tredjemand, når vi
har dit samtykke dertil, eller hvor vi er forpligtet til det henhold til lovgivning. Du har ret til skriftligt og
uden omkostninger at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan de bliver brugt. Du kan
altid kontakte os for at ændre dine oplysninger, f.eks. hvis du ikke længere ønsker vores nyhedsbrev.
Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger. Vi kan dog ikke slette personoplysninger,
som vi i henhold til lov er forpligtede til at beholde. Såfremt vi har sådanne personoplysninger om dig,
fortæller vi dig, hvorfor vi ikke kan slette informationen.
Adressen er:
Europeiska ERV, Dataskyddsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg, Sverige.
Rettelse af personnumre kan også fremsendes til ovenstående adresse.
I tilfælde af en skade kan Europeiska ERV udlevere oplysninger, modtaget fra dig som forsikringstager, til
Europeiska ERV’s servicekontorer og samarbejdspartnere. Desuden kan Europeiska ERV anmode om at
indhente oplysninger om din helbredstilstand og om foretaget behandling hos de læger og sygehuse, der
har behandlet dig. Europeiska ERV kan bede dig om at underskrive en fuldmagt, som giver Europeiska ERV
ret til at få udleveret lægejournaler og øvrige oplysninger
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