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Dækning:  
Forsikringen dækker det juridiske ansvar under dit ophold på en campingplads, på et lejet sted eller 

på et hotel. Med andre ord påført sag- og/eller personskade på tredjemand. Du og dit rejsefølge 

(indtil maks. 11 personer) er dækket ind til € 2.500.000,- per tilfælde. Som ekstra dækning har du 

også en ansvarsforsikring for personskade, forårsaget af eksempelvis windsurfing eller brug af en 

ikke-motoriseret båd (der er kortere end 5 meter), med et maksimalt beløb på € 100.000,-.  
Dækningen på vores forsikring gælder for hele verden med undtagelse af USA og Canada 
(og områderne, som er under disse landes jurisdiktion).  
Forsikringens tidsramme er lig med gyldigheden for ACSI Club ID (så indtil udløbsdatoen). 

 
Undtagelser:   

Det der ikke bliver dækket er eksempelvis skade, der er direkte eller indirekte forårsaget af:   
Fartøjer, køretøjer (for eksempel bil og autocamper)   
eller flyvemaskiner eller under aktiviteter på en af disse, med udtagelse afwindsurfplanker 
samt motorløse fartøjer på under 5 meter (se under Dækning)  

 
Mad- eller alkoholforgiftning, eller ved tilstedeværelse af fremmede eller skadelige stoffer 
i madvarer eller drikkelse.  

 
Miljøforurening  

 
Storstilede underholdningsarrangementer hvor der opkræves entre.  

 
Der bliver ikke godtgjort ved legemsbeskadigelse på en person, som følge af eller under 
beskæftigelsen af den forsikrede, dersom der findes en arbejds- eller 

uddannelsesoverenskomst for personen.  
 

Skade på fast ejendom der ejes af, beboes af eller er betroet til bo, beskyttelse eller 
administration af en forsikret.  

 
Der bliver ikke godtgjort, gennem ACSI Club ID-ejer eller én af dennes medforsikrede, 
potentiel tilsigtet skade, såsom fx.:   
Skade forårsaget på jord og afgrøde ved, at trampe herpå eller ved opsætning af telte.  

 
Tankeløs bortkastning af affald.  

 
Skade på vand-, gas- eller elledninger eller kabler, der ligger under jorden.  

 
For den fuldstændige dækningsoversigt, og de tilhørende betingelser for forsikringen, henviser 
vi til betingelserne. 

 
Betingelser:  
Vores forsikring tilbyder ingen dækning for tab eller skade, som på tidspunktet for skaden eller 

tabet, er dækket af en anden forsikring eller andre forsikringer (AVP) eller skulle dækkes, dersom 
denne forsikring ikke var tegnet. 

 
Egenrisiko: På alle skader gælder der en egenrisiko på € 100,-. 

http://www.acsiclubid.nl/pdf/EN_AVP%20aangepaste%20voorwaarden%2024-4-2012.pdf

