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Hvilken form for forsikring er der tale om?
Campingvognen dækker blandt andet din campingvogn ved færdselsuheld, brand og tyveri. Forsikringen indeholder tillige en dækning for dine ting og
inventar i campingvognen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt



Forsikringen dækker ikke skader, der sker under
motorløb eller under kørsel på afspærret område,
med mindre der er tale om øvelseskørsel under
kyndig instruktion.



Kaskoforsikringen dækker ikke skader på
campingvognens mekaniske dele, skader der skyldes
slid, herunder ridser eller stenslag i lakken, samt
skader, der alene er af kosmetisk art.



Forsikringen omfatter ikke skader, der skyldes grov
uagtsomhed, forsætlige skader, eller at føreren ikke
havde kørekort, var beruset eller påvirket af
narkotika, manglede søvn, var overanstrengt,
svækket eller på anden måde ude af stand til at føre
køretøjet på betryggende vis.



Indboforsikringen dækker ikke penge, værdipapirer,
smykker, genstande af guld og sølv, samt
erhvervsmæssige genstande.



Vejhjælpsdækningen dækker ikke skader, der
skyldes dårlig vedligeholdelse, eller assistancer, der
kendes på tidspunktet før forsikringens
ikrafttrædelse.



Forsikringen dækker din campingvogn, fortelt og de
ting, du har fast i campingvognen. Du vælger selv,
om campingvognen skal forsikres som kørende eller
stationær campingvogn. En ny ejer af
campingvognen er dækket i op til tre uger efter, at
du har solgt den.

Kaskoforsikring



Forsikringen dækker, hvis der sker skader på din
campingvogn, herunder tyveri og røveri.
Forsikringen dækker også vejhjælp i udlandet via
SOS International (rødt kort).
Omkostninger i forbindelse med visse retstvister er
dækket med op til 175.000 kr. (retshjælp).

Indboforsikring



Forsikringen dækker de ting, du har fast i
campingvognen ved f.eks. brand, tyveri og
færdselsuheld. Forsikringssummen er 20.000 kr.,
hvis vi ikke har aftalt andet.
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Vejhjælp – dækker hjælp på stedet og til at bugsere
vognen, hvis den f.eks. er punkteret eller skal
trækkes fri.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!
!

Forsikringen dækker ikke skader under
selvrisikobeløbet.
Hvis du har tegnet forsikring for en stationær
campingvogn, dækkes kørselsskader ikke. Dog
dækker vi, når du kører den til og fra
campingpladsen forår og efterår.
Fortelte er ikke dækket mod stormskader i perioden
fra mandag i uge 43 til søndag i uge 11, med mindre
der er tale om entré- og vintertelte.
Simpelt tyveri fra forteltet er kun dækket med 25%
af forsikringssummen og kun i perioden fra mandag
i uge 12 til søndag i uge 42. Simpelt tyveri af
særligt privat indbo er ikke dækket.

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøntkortordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.

-

Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. F.eks. hvis campingvognens anvendelse ændres,
eller hvis du sælger campingvognen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten.
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være
opfyldt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen.
Forsikringen er årlig og fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen skal opsiges skriftligt.

-

Forsikringen kan fortrydes indtil 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, eller 14 dage efter du har modtaget vilkårene for
forsikringen (den seneste af de to datoer).

-

Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil én måned efter, en skade er afsluttet.

Forsikringen kan opsiges enten med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato eller med en måneds varsel til udgangen af
en måned mod et opsigelsesgebyr. Gebyret fremgår af vores hjemmeside.

