Caravanverzekering
informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming
Product		

: King Assuradeuren BV
: Kampeer Garant Caravanverzekering

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 schade aan uw caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde caravan veroorzaakt. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.
Wat is verzekerd?
Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan
verzekerd is.
Basisdekking
Op de basisdekking is uw caravan het hele jaar door
verzekerd tegen de gevolgen van brand, storm, diefstal of
poging daartoe.
Keuze: Allriskdekking
In aanvulling op de basisdekking is uw caravan dan ook
verzekerd voor schade door onderstaande
schadeoorzaken:
1. botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken
ook al is de schadegebeurtenis het gevolg van eigen
gebrek;
2. vandalisme;
3. overstroming;
4. regen, sneeuw en smeltwater;
5. andere van buitenkomende schadeoorzaken.
Keuze: Hagelschade
Als deze dekking op uw polisblad staat dan is schade aan
de caravan door hagel verzekerd. Wanneer uw caravan
een hagelbestendig dak heeft, ontvangt u 70% korting op
de premie voor de dekking Hagelschade.
Keuze: Inventaris en inboedel
Kiest u de dekking inventaris en inboedel? Dan is de
inventaris en inboedel in uw caravan of in de aan- en
bijbouw verzekerd. Hierbij kunt u denken aan bedden- en
linnengoed, keukengerei of meubilair.
De standaarduitrusting valt hier niet onder.
Diefstal uit uw caravan is alleen verzekerd als er sporen
van braak aan de buitenzijde van de caravan aanwezig zijn.
Keuze: Voortent
Als deze dekking op uw polisblad staat dan is een tent of
luifel die aan uw caravan kan worden vastgemaakt,
verzekerd tegen dezelfde risico’s als uw caravan.
Keuze: Accessoires
Als deze dekking op uw polisblad staat dan zijn uw
accessoires, zoals een caravanmover, gasflessen, antenne,
airconditioning, fietsenrek, satellietschotels en zonnepanelen verzekerd tegen dezelfde risico’s als uw caravan.
Aansprakelijkheid
U bent verzekerd voor schade aan anderen en/of aan hun
spullen wanneer dit met of door de caravan is veroorzaakt.
Diefstal of total loss
Nieuwe caravan? Binnen 5 jaar krijgt u de nieuwwaarde.
Tweedehands caravan? Dan ontvangt u tot en met 3 jaar
na de aankoop van de caravan de aanschafwaarde.

Bij dagwaardedekking ontvangt u de dagwaarde +10%.
De nieuwwaarde is de oorspronkelijke cataloguswaarde.
De aanschafwaarde is de prijs waarvoor u uw caravan
heeft gekocht. De dagwaarde is het bedrag dat u bij
totaal verlies of diefstal nodig heeft om de caravan te
kunnen vervangen door een exemplaar van dezelfde
ouderdom en kwaliteit.
De voortent wordt altijd op basis van de dagwaarde
vergoedt.
Hulpverlening na een ongeval
Bij een verzekerde schadeoorzaak, heeft u recht op de
volgende hulp:
1. repatriëring;
2. vervoer bij schade;
3. wij zorgen dat u verdere schade kunt voorkomen of
verminderen;
4. invoer en vernietiging;
5. vervangend verblijf.
Reparatie
U kiest zelf waar u de schade laat repareren.
Als u besluit de schade niet te repareren of de caravan
met schade in te ruilen, vergoeden wij de door de schade
veroorzaakte werkelijke waardevermindering met een
maximum van 50% van de reparatiekosten exclusief de
btw. Deze waardevermindering zal door een expert worden
vastgesteld.
Wat is niet verzekerd?
Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen.
De complete lijst met uitsluitingen vindt u in de
voorwaarden.
Is uw caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde
uitsluitingen als bij uw autoverzekering. Wij vergoeden dan
geen schade bij opzet of bij het rijden zonder geldig
rijbewijs.
Wij vergoeden tevens geen schade wanneer u als
verzekerde onder invloed van alcohol of drugs was.
Diefstal is niet verzekerd wanneer u uw caravan niet
beveiligd heeft tegen diefstal met een SCM-goedgekeurd
disselslot en/of wielklem.
Uw caravan is niet verzekerd wanneer deze (particulier)
wordt verhuurd. Particuliere verhuur is uitsluitend verzekerd
wanneer deze dekking op de polis staat en hiervoor de
verschuldigde toeslag is betaald.
Uw caravan is niet verzekerd wanneer deze
(semi-)permanent wordt bewoond. Tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico
U heeft een standaard eigen risico van € 150,-per schadegebeurtenis.
Stallen
De caravan is verzekerd in een goed afgesloten stalling.

Waar zijn de dekkingen geldig?
Uw caravan of vouwwagen is verzekerd in heel Europa en in de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te
voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie voor de basisdekking per jaar. Heeft u gekozen voor de Allriskdekking dan staat dit vermeld op uw
polisblad. Wanneer u heeft gekozen voor de Allriskdekking dan kunt de premie per jaar of per maand betalen.
Voor maandbetaling geldt een toeslag van € 0,50 per maand.. Alle genoemde premies staan vermeld op uw polisblad.

Beloning bij geen schade
Claimt u geen schade? Dan krijgt u maximaal 20% korting op uw premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de
verzekering stoppen. Uw verzekering loopt standaard één jaar (twaalf maanden). Na dit jaar verlengen wij automatisch
uw verzekering met een jaar. Voordat wij uw verzekering verlengen, ontvangt u hierover een bericht. Daarin informeren
wij u over de automatische verlenging. Als u dit niet wilt, dan kunt u de verzekering voor het nieuwe jaar opzeggen.
U mag uw verzekering na het eerste contractjaar op ieder moment stoppen.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
U heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het polisblad en binnen deze tijd kunt u contact met ons opnemen en
zullen wij de verzekering voor u annuleren. U kunt dan bij eventuele schade geen claim indienen.
Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering dan één maand
nadat wij uw opzegging hebben ontvangen.
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