Tryg har i samarbejde med out2camp.dk sammensat en forsikringsløsning, der sikrer udlejer
økonomisk tryghed, når autocamperen udlejes. Der er tale om en forsikring, der både dækker
vognen inkl. fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr, udlejers private indbo, men også det tab
der kan opstå som følge af en kaskoskade – det giver tryghed.
Kaskoforsikring med lidt ekstra

Tryg Vejhjælp

Forsikringen dækker skade sket i udlejningsperioden på den forsikrede autocamper (inkl. fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr) samt
tab af vognen ved tyveri, røveri og bortkomst.
Forsikringen dækker udlejerens almindelige private indbo og løst
inventar, der hører til, og som normalt befinder sig i autocamperen,
når skaden sker ved:
• tyveri begået af lejer.
• hærværk forvoldt af lejer.
• skader, hvor lejer kommer til at ødelægge ting ved uheld.
• færdselsuheld i forbindelse med kørsel, påkørsel, sammenstød
eller væltning.

(Gælder kun for autocamper op til 10 år)

Forsikringen dækker også det motoransvar, føreren af autocamperen kan blive pålagt.

Fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr dækkes med højst 50.000 kr.
i udlejningsperioden.

Ferieboligsikring

For ansvar- og kaskoskader har udlejer en selvrisiko på 5.000 kr. pr.
skade. Sker der både ansvars- og kaskoskade ved den samme begivenhed, beregner vi selvrisiko som for én skade.

Hvis autocamperen ikke kan benyttes eller beboes som følge af en
dækningsberettiget skade, der er sket i lejeperioden, erstatter vi et
beløb pr. dag til leje af anden feriebolig.

Udlejers lejetab
Hvis autocamperen ikke kan genudlejes efter en dækningsberettiget skade, der er sket i lejeperioden, erstatter vi den mistede lejeindtægt med et beløb pr. dag. Det er en betingelse, at den nye aftale
også er indgået via Out2camp.
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Tryg Vejhjælp hjælper dig, hvis autocamperen har en dækningsberettiget skade, mekanisk svigt, driftstop eller punkterer og derfor
ikke kan køre videre. Vi dækker assistance på stedet, og transport
sker altid til nærmeste værksted.
Har du lejet en autocamper, hjælper Tryg Vejhjælp også med at I
kan kommer videre, også hvis I ikke kan fortsætte, fordi føreren af
autocamperen er blevet syg eller kommet til skade.

Praktiske oplysninger

Ved bortkomst af autocamperen har udlejer en selvrisiko på 10% af
erstatningsbeløbet, dog mindst 20.000 kr. pr. skade.
Indbo dækkes med højst 22.000 kr. i alt i udlejningsperioden og
udlejer har en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade.
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Gode råd når du forlader autocamperen

Skal du køre i udlandet

For at undgå tyveri fra autocamperen, skal du altid fjerne tændingsnøglen, uanset om du kun forlader autocamperen et kort øjeblik,
fx på en tankstation eller ved opholdsstedet. Bliver autocamperen
stjålet, mens nøglen sidder i låsen eller ligger i autocamperen, kan
vi afvise dækning for tyveri eller skade på autocamperen. Du skal
samtidigt sikre dig, at døre, vinduer og soltag er låste og lukkede.

Husk at få udleveret det grønne kort af udlejer, som skal medbringes
ved kørsel i udlandet. Du kan læse mere om det grønne kort, og
hvilke lande det dækker på www.tryg.dk

Ved skade

Det er også altid en god ide at medbringe den internationale skadesanmeldelsesblanket. Blanketten er på 2 sider, som udfyldes og
underskrives på stedet med en kopi til hver part. Det er vigtigt, at
begge parter udfylder og underskriver anmeldelsen, selvom man
er uenig og samtidig husker at tage forbeholdet i pkt. 14. Dermed
kan man dokumentere at begge parter har været på stedet, selvom
man ikke er enige om det skete. Tag meget gerne fotos af bilerne og
uheldsstedet inden bilerne flyttes, og af modpartens grønne kort.

Når du har været ude for en skade, er det vigtigt, at du får de oplysninger, der skal bruges til behandling af skaden.

Ved brug for Tryg Vejhjælp

Værdigenstande og mobilt elektronisk udstyr, fx GPS, skal fjernes
fra kabinen eller placeres i aflåst handskerum uanset, om det er
standardudstyr til autocamperen.

Vi skal bruge følgende oplysninger om de involverede; bilernes
nummerplade, de involveredes navn, telefonnummer og adresse
samt vidners navn, telefonnummer og adresse.

Har du brug for vejhjælp, skal du ringe til Viking på
telefon 70 11 20 00.
Oplys at du er omfattet af Out2Camps forsikring for Autocamper,
policenummer 620 7571965

Det er også en god ide at tage billeder af skaden og skadesstedet,
som dokumentation for omfanget og forløbet.
Ved bortkomst, tyveri, forsøg på tyveri, røveri eller hærværk er det
en betingelse for at få erstatning, at det straks anmeldes til politiet.
Du skal sørge for at få en kvittering og et journalnummer for
anmeldelsen.
Du anmelder skaden ved at kontakte Out2Camp, som sender dig
et link til den digitale skadeanmeldelse. Når du har udfyldt
anmeldelsen, sendes den direkte til Tryg.
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Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om Out2Camps forsikring. I tilfælde
af skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du kan hente betingelserne på
www.out2camp.dk.

