Bien plus qu’une assurance annulation !

COVID-19

VERZEKERING
ANNULERINGSKOSTEN

Ziekte door COVID
14-daagse quarantaine door positieve corona-test
Contactgeval met 14-daagse quarantaine

HULPVERLENING

WAT WE VERZEKEREN
VERBLIJFSANNULERING

VERTRAAGDE VERBLIJFSAANKOMST ONDERBREKING

Verblijfskosten in geval van 14-daagse quarantaine
Medische repatriëring
Teleconsult

VERVANGEND
VOERTUIG

Simpel en snel!
Iedereen is gedekt,
ook niet-familieleden
www.campez–couvert.com

VERGETEN
OBJECTEN

COVID-19

Met Campez Couvert
(veilig camperen)
profiteert u
van de meest complete
verblijfsverzekering die
er bestaat.
Behalve de verzekering
voor annulerings- en
verblijfsonderbreking,
dekt Campez Couvert
ook ziekte door
COVID-19.

Medische oorzaken
Ernstige ziekte inclusief COVID, ernstig ongeval of overlijden, contraindicatie en vaccinatie, complicaties door zwangerschap.
Persoonlijke redenen
Oproep wegens de adoptie van een kind, een herexamen of een
orgaantransplantatie, scheiding enz.
Ernstige schade aan uw voertuig
Binnen 48 uur voor uw vertrek.
Zakelijke redenen
Wijziging of schrapping van betaalde vakantie, bedrijfseconomisch ontslag
of conventioneel ontslag, beroepsmatige overplaatsing, het verkrijgen van
een baan enz.

De algemene verzekeringsvoorwaarden Anders : Ernstige brandschade, explosies, aterschade, diefstal in bedrijfs- of
vindt u op privéruimte, natuurrampen, toegangsverbod op de locatie, onmogelijkheid om naar de
www.campez-couvert.com verblijfslocatie te komen, diefstal van identiteitskaart, van rijbewijs of van paspoort,
visumweigering door de landelijke autoriteiten.
NIEUW!
Contactgeval
Bij Covid-19-symptomen die door een medische instantie bevestigd zijn of in
geval van hoog risico om besmet te zijn met een positief getest persoon.

Wat moet u doen wanneer u uw verblijf moet annuleren of onderbreken?

GEEF BIJ DE
VERBLIJFSBESTEMMING AAN
DAT

U KUNT DE
VERBLIJFSONDERBREKING OP
DIVERSE MANIEREN MELDEN

du moet annuleren, later aankomt of
eerder naar huis moet

ONLINE :

VOUS ÊTES REMBOURSÉ*
EN 48H
nadat wij uw claim ontvangen hebben!
*na aftrek van uw eigen risico

www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre
PAR EMAIL :

sinistres@campez-couvert.com
EENVOUDIG, SNEL EN ONLINE!
MELD UW ONGEVAL VIA UW SMARTPHONE
Ontdek onze smartphone app Safebooking©,

Per direct uw verklaring melden, volgen en aanvullen…
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