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Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och
i det fullständiga villkoret, som finns på www.watercircles.se/caravan. Du kan också få dem hemskickade av vår
kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Olycksfallsförsäkring gäller för alla med ersättning för stora och små olycksfallsskador. Försäkringen kan tecknas av dig
som är upp till 75 år och gäller livet ut. Du kan välja mellan 250 000 kr, 500 000 kr, 750 000 kr eller 1 000 000 kr.

Vad ingår i försäkringen?
Vad ingår inte i försäkringen?

Olycksfallsförsäkring


Förstahjälpersättning
- ersätter med 500 kr under akut behandling om
man måste övernatta på sjukhus.



Sjukhusvistelse
- ersätter 100 kr/dag vid vård på sjukhus och fr o m
3:e dagen och under maximalt 90 dagar.



Merkostnader
- ersätter upp till 3 prisbasbelopp för nödvändiga
kostnader vid ett olycksfall
- ersätter kläder upp till 0,5 prisbasbelopp i
samband med ett olycksfall



Läke-, tandskade- och resekostnader
- Nödvändiga och skäliga kostnader för vård och
behandling av läkare eller tandläkare



Vanprydande ärr
- ersättning till följd av olycksfallskada som krävt
läkarbehandling



Hjälpmedel
-ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel







Medicinsk invaliditet
- ersättning för en medförd bestående nedsättning
av kroppsfunktion
Dödsfallsersättning
- ersättning vid dödsfall till följd av olycksfall.
Krishjälp
- ersätter krishjälp på grund av olycksfallsskada,
nära anhörigs död samt rån, överfall eller våldtäkt.

Följande anses inte som olycksfallsskada:



Olycksfallsskada som inträffat före
begynnelsedag av försäkringens tecknande



Kroppsskada som uppkommit till följd av
användning av medicinskt preparat, eller
genom ingrepp, behandling eller
undersökning som inte föranletts av
olycksfallsskada
Kroppsskada som uppkommit till följd av
överansträngning, ensidig rörelse,
förslitningsskada eller åldersförändring
till exempel ryggskott, diskbråck eller
muskelbristning
Smitta av bakterie eller virus.





Äventyrliga och riskfyllda verksamheter:



Boxning eller annan kampsport där slag
och sparkar ingår



Tävling eller organiserad träning med
motorfordon, motorfarkost eller
hastighetskörning




Klättring på berg, klippa, is eller glaciär
Dykning (avseende större djup än 30 m,
ensamdykning, vid avsaknad av
ytorganisation eller is-, vrak- eller
grottdykning)



Fallskärmshoppning, segelflygning,
drakflygning eller andra flygsporter



Sport/idrottstävling eller organiserad
träning som professionell idrottsutövare.

Finns det några begränsningar i
vad försäkringen täcker?

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i hela världen men med
följande begränsningar utanför Sverige:
- vid vistelse inom EU/EES-området i upp till ett år
- utanför EU/EES-området i 90 dagar.

Här finns några exempel på begränsningar i din
försäkring. I det fullständiga villkoret finns
samtliga aktsamhetskrav, nedsättningsregler samt
andra begränsningar beskrivna.

!

!

Vem försäkringen gäller för: Försäkringen gäller för
den som i försäkringsbrevet anges som försäkrad.

Undantag eller begränsad omfattning:
Det finns några situationer när försäkringen inte
gäller eller begränsad omfattning, här är några
exempel:
- försäkringen ersätter inte i förväg planerad
sjukhusvistelse
- kostnader utanför Norden – de kan eventuellt i
stället täckas av hem- eller reseförsäkringen
- dödsfall av annan orsak än olycksfallsskada.

Vilka är mina skyldigheter?


Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter
till oss annars riskerar du att stå helt eller delvis
utan försäkringsskydd.



Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för
försäkringen. De bestämmer din premie och vilken
ersättning du får om något skulle hända. Det är
därför viktigt att du kontrollerar att uppgifterna
stämmer och informerar oss om något ändras.

När och hur ska jag betala?

!

Uppsåt och grov vårdslöshet: Om du framkallat
skada med uppsåt lämnas ingen ersättning. Om du
istället har framkallat eller förvärrat skada genom
grov vårdslöshet kan vi göra avdrag på ersättning.

!

Dubbelförsäkring: Har samma intresse försäkrats
mot samma fara hos fler bolag, är varje bolag
ansvarig mot den försäkrade som om det bolaget
ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte
rätt till högre ersättning från bolagen än som
sammanlagt svarar mot skadan.

!

Force majeure: Försäkringen gäller inte för förlust
som uppstår om skadeutredning, reparationsåtgärd
eller betalning av ersättning fördröjs på grund av
myndighets åtgärd, strejk eller liknande händelse.
Om händelse ligger utanför vår kontroll kan inte vi
hållas ansvarig för förseningen.

Försäkringspremien ska betalas inom 14 dagar från den
dag vi sänt premieavi till dig. Du väljer själv om du vill
betala per helår, halvår eller månad. Du kan betala via
faktura, e-faktura eller autogiro. Om du betalar med
faktura tillkommer det en fakturaavgift på 35 kr.
Vid E-faktura månadsvis tillkommer en fakturaavgift
på 10 kr.

När börjar och slutar försäkringen
gälla?
Försäkringen gäller från den dag du tecknar
försäkringen, eller från den dag framåt i tiden som du
vill att försäkringen ska gälla från. Försäkringen gäller
normalt ett år. När försäkringen börjar och sluta att
gälla framgår av försäkringsbeskedet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp din försäkring vid försäkringsperiodens slut eller om ditt försäkringsbehov har
upphört.

