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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der uoverensstemmelse mellem dette
dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Din campingvogn har automatisk en ansvarsforsikring via det trækkende køretøjs forsikring. For at få selve campingvognen dækket, har du
brug for en kaskoforsikring inkl. indbodækning, som dækker skader på campingvognen og det dertilhørende indbo.
Forsikringen har en standard indbodækning på op til 50.000 kroner.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Kasko

Kasko

Tyveri og røveri af campingvogn

Skader sket ved hærværk, væltning eller anden kørselseller påkørselsskade

Tyveri af campingvognsdele

Skade som følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust
og frostsprængning)

Indbrud
Brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning

Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed,
jf. forsikringsaftalelovens §18

Retshjælp

Skader, der opstår i forbindelse med udlejning, erhvervsmæssig personbefordring eller transport af gods
mod betaling

Redningshjælp i udlandet
Skader, der påføres campingvognen
Indbodækning indtil 50.000 kroner

Skade forvoldt eller opstået mens køretøjet blev ført af
en person, der var påvirket af spiritus, narkotika eller
euforiserende stoffer.

Brand, lynnedslag og eksplosion
Pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg

Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en
person, der ikke havde lovbefalet kørekort

Nedstyrtning af eller fra luftfartøj
Kortslutning på maskiner og apparater
Pludselig udsivning af væsker
Færdselsuheld
Simpelt tyveri

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Indbrudstyveri

Vinterperiode på fortelt

Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri

Medmindre forteltet er et vintertelt eller helårstelt med
vintersikring, dækker vi kun i perioden 15 marts. til 31
oktober

Røveri og overfald
Vejrskader

Skader, der skyldes jordskælv, krig, borgerkrig eller udløsning af atomenergi

Hvor er jeg dækket?
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Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. Se oversigt på www.if.dk /roedtoggroentkort.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Efter forsikringen er trådt i kraft, skal du fortælle os, hvis der sker forandringer i policens beskrevne risiko.
Fx:
•
•

Ændring af ejer- og brugerforhold
Flytning

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales helårligt med girokort, eller månedligt med BetalingsService.
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra den dato, du vælger, når du køber forsikringen, dog tidligst fra købsdatoen.
Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil enten du eller vi skriftligt opsiger den.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan fortryde købet af forsikringen i op til 14 dage, fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag,
helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der gælder.

Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1-årige forsikringsperiodes udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14 dage
efter afslutningen af en skade.
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Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr.

