FÖRKÖPSINFORMATION

Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV
Försäkringsaktiebolag (publ).
Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Sundbyberg,
Tel: 0770-45 69 00, Fax 08-20 14 84.
Organisationsnummer: 502005-5447, Styrelsens
säte: Sundbyberg.
Europeiska ERV står under Finansinspektionens
tillsyn.

Camping Key Europe
Försäkring vid vistelse på campingplats
Gällande från 1 januari 2017

Detta är information som Europeiska ERV enligt
lag ska lämna innan köp. Det är viktigt att du
läser den. I förköpsinformationen finns viktiga
begränsningar och undantag angivna gällande
ditt försäkringsskydd. Förköpsinformationen
är endast en kortfattad översikt av
försäkringen och utgör inte de fullständiga
försäkringsvillkoren.

Särskilda
begränsningar
gäller
för
försäkrade med ordinarie hemvist utanför
EU/EES och Schweiz – läs mer i de
fullständiga försäkringsvillkoren.

1. FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN

De fullständiga villkoren hittar du på
www.campingkeyeurope.com/en/the-card eller
ring TMP-access på telefon 08 540 804 40 så
skickar vi dem. Har du frågor om vad
försäkringen omfattar eller om något skydd är
särskilt viktigt för dig kontakta TMP-access på
08 540 804 40 så hjälper vi dig.
Du kan också få råd och hjälp hos Konsumentverket, de kommunala konsumentvägledarna
eller Konsumenternas försäkringsbyrå.

Försäkringstagare är Camping Key Allians AB,
som har tecknat detta avtal för sina kunder som
är innehavare av ett Camping Key Europe Card.
Med ”försäkrade” avses kortinnehavaren och
dennes familjemedlemmar, samt tre (3) medföljande barn under 18 år som inte är den försäkrades egna barn, som följer med på resan
och bor tillsammans med kortinnehavaren under
semestervistelsen.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Adress: Box 24215 (Karlavägen 108),
104 51 STOCKHOLM
Telefon: 0200-22 58 00

Med familjemedlemmar avses make/ maka/
sambo/ registrerad partner och deras egna barn
eller barnbarn under 18 år.
Försäkringen gäller för försäkrade med ordinarie
hemvist i Europa, Marocko eller Turkiet.

Kommunala konsumentvägledarna
Sök konsumentvägledarna i den kommun som
du tillhör.

2. NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller under semestervistelse på
en campingplats i Europa, Marocko eller Turkiet.
Försäkringen börjar gälla från den tidpunkt då
försäkrad checkar in på camping-/husbilsplatsen, området kring ett hyrt hus-/stuga- eller
hotellet och gäller därefter under hela vistelsen.

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Tage Erlandergatan 8A
Tel: 0771-42 33 00
Hallå konsument
Webbaserad konsumentupplysning
www.hallakonsument.se

Försäkringen upphör omedelbart att gälla när
den försäkrade checkar ut från eller lämnar
camping-/husbilsplatsen, området kring ett hyrt
hus-/stuga- eller hotellet.

Försäkring vid vistelse inom campingplats
För att se vilket försäkringsskydd du har via
Camping Key Europe, se ersättningstabellen
(punkt 4) i denna förköpsinformation.

Försäkringen
gäller
enbart
för
skadehändelse som inträffar inom en
campingplats område, området kring hyrt
hus/stuga, området kring en husbilsplats
eller ett hotell.

Inför varje resa är det viktigt att du ser över ditt
försäkringsskydd. Försäkringen gäller enbart för
skadehändelse som inträffar inom ett
Campingplatsområde, området kring hyrt hus/stuga, området kring en husbilsplats eller ett
hotell. Försäkringen gäller bara för läkarvård
eller hemtransport vid olycksfall – inte vid
sjukdom.

Försäkringen gäller inte vid vistelse i
område som Utrikesdepartementet i sina
rekommendationer avråder från att besöka
eller vistas i.

3. SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk med undantag
för ansvarskyddet (punkt 9).

Viktiga begränsningar och undantag
gällande ditt skydd är särskilt markerade
med fet stil.
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4. VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN
Typ av skada/händelse
Olycksfallsförsäkring
Sjukvårdskostnader i samband med
olycksfall

Högsta ersättningsbelopp Euro
(€)
Nödvändiga och skäliga kostnader
1 000/försäkrad

Tandvårdskostnader p.g.a. olycksfall

Nödvändiga och skäliga kostnader

Lokala resekostnader i samband med
vård och behandling

Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader för hemtransport

Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader för hemtransport av
avliden alt. begravning på platsen

2 500/försäkrad

Skadad egendom p.g.a. olycksfall

2 000/försäkrad, 5 000/familj

Besök hos barn på sjukhus (max
6 månader), max 1 familjemedlem

200/månad

Rehabilitering och tekniska
hjälpmedel

7 500/försäkrad

Outnyttjad camping-/ stug-/ husbils
eller hotellavgift
Kapitalbelopp vid olycksfall

2 500/försäkrad

Vid dödsfall

2 500/försäkrad

Vid medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrad 20- 49 %
0-64 år
Från 65 år

25 000/försäkrad
10 000/försäkrad

Vid invaliditetsgrad från 50 %
0-64 år
Från 65 år

50 000/försäkrad
10 000/försäkrad

Ansvarsskydd (privatperson) –
subsidiärt
Vid person- och/eller sakskada

1 800 000/skadehändelse

Rättsskydd (privatperson)
Vid tvist

7 500/skadehändelse

Viktiga begränsningar och undantag
Du får inte ersättning för:
•
Tugg- och bitskador.
•
Tandbehandling som inte beror
på olycksfall.
•
Olycksfallsskada som inträffat
då den försäkrade deltagit i
sport, träning, tävling, idrott,
äventyr, expedition eller annan
liknande riskfylld sysselsättning* som inte är att anse
som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning
och intensitet.

Ersättning lämnas endast vid
sådana invaliditetsgrader som är
20 % eller däröver och med så stor
del av kapitalbeloppet som
motsvarar invaliditetsgraden.

* Exempel på riskfylld sysselsättning är:
• motorsport(hastighetstävlingar)
• djuphavsdykning (djupare än 30 m)
• sporter innehållande sparkar och slag
• klättring på berg, klippa, is eller glaciär.
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Du får inte ersättning för:
•
Olycksfallsskada som inträffat
då den försäkrade deltagit i
sport, träning, tävling, idrott,
äventyr, expedition eller annan
liknande riskfylld sysselsättning* som inte är att anse
som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning
och intensitet.
•
Ansvarskyddet är subsidiärt
och gäller endast om den
försäkrade saknar privat
ansvarsförsäkring.
•
Försäkringen gäller inte för
skada som den försäkrade kan
göras ansvarig för som ägare,
brukare eller förare av:
•
a) motordrivet fordon då
skadan uppkommit till följd av
trafik med fordonet.
•
b) ång-, motor- eller segelbåt,
vattenskoter, svävare eller
hydrokopter
•
c) luftfartyg, luftballonger,
skärmflyg, windglider, hängglidare eller liknande farkoster.
Ersättning lämnas inte för:
•
Kostnader i samband med
brottmål.
•
Tvist som gäller den försäkrade
i egenskap av ägare, brukare
eller förare av motordrivet
fordon, husvagn eller annat
släpfordon, luftfartyg, ångbåt,
motorbåt, segelbåt eller vattenskoter.

