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 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S  FT-n r.   : 53106    
 Danmark        Produkt  : Campingvognsforsikring 

Campingvognsforsikringens forsikringsbetingelser findes på Forsikringsselskabet Vendsyssels hjemmeside. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Campingvognsforsikring som dækker den campingvogn der fremgår af policen. Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der 
med lovlig tilladelse benytter campingvognen. Forsikringen dækker ligeledes virksomheder, der har campingvognen til reparation, 
service, transport, salg eller lign. i visse situationer.  

 

 

Hvad dækker den?  
 
� Enhver skade på, samt tab ved tyveri og røveri   
        af: campingvognen, fastmonteret tilbehør,   
        og afmonteret tilbehør der alene bruges   
        til campingvognen samt fortelt. 

� Indboforsikring som dækker almindeligt privat   
        indbo og løst inventar, der fast beror i  
        campingvognen mod brand, udstrømning af   
        vand, olie og kølevæske,sky og tøbrud samt  
        storm og snetryk, færdselsuheld,  
        tyveri/hærværk samt ran, røveri og overfald. 

� Redningsforsikring i udlandet. 

� Retshjælp. 
 
 Forsikringen kan udvides til at omfatte autohjælp. 

 

 

Hvad dækker den ikke?  
 
� Skade, der alene opstår i og er begrænset til  

campingvognens mekaniske dele. 
� Skade opstået ved påfyldning eller aftapning 

af olie og kølevæske. 
� Frostsprængning. 
� Forringelse af campingvognens stand, som 

følge af brugen af dette, af slitage og vejrligets 
påvirkninger, rustdannelse m.m. 

� Skade, der påføres campingvognen eller dele 
deraf under og i forbindelse med bearbejdning 
eller behandling, med mindre skaden er en   
kørsels- eller brandskade.   

� Skade, forårsaget under selvforskyldt  
beruselse, hvis forsikringstageren selv var 
fører af campingvognen eller 
forsikringstageren vidste at der forelå 
omstændigheder som beskrevet eller hans 

  

 

manglender kendskab skyldes grov 
uagtomhed. 

� Skade, der er indtrådt, mens campingvognen 
blev ført af en person, der ikke havde 
lovbefalet førerbevis. Medindre det godtgøres 
at skaden ikke skyldes manglende 
kørefærdighed. 

� Skade, som direkte eller indirekte følge af 
krig, borgerlige uroligheder, jordskælv eller 
andre naturforstyrrelser i Danmark samt 
udløsning af atomenergi eller radioaktive 
kræfter. 

� Skade forvoldt med forsæt eller ved grov  
uagtsomhed, hvis forsikringstageren selv var   
fører af campingvognen eller 
forsikringstageren vidste at der forelå 
omstændigheder som beskrevet eller hans 
manglende kendskab skyldes grov 
uagtsomhed. 

� Indboforsikringen dækker ikke: guld, sølv, 
platin, perler, ædelstene, smykker, penge, 
værdipapirer, mønt- og frimærkesamlinger, 
antikviteter, malerier, kunstværker, ægte 
tæpper, pelsværk, vin, spiritus, cykler, 
søfartøjer, køretøjer og dele hertil samt 
indbogenstande medtaget fra helårsboligen. 

� Skade forvoldt i forbindelse med enhver 
kørsel på bane eller område, der er afspærret 
til hastighedskonkurrencer (manøvre- og 
specialprøver), kap- og væddeløbskørsel.   

� Skade forvoldt i forbindelse med 
hastighedskonkurrencer, og anden kap- og 
væddeløbskørsel på privat eller offentlig vej. 

� Hærværksskader på campingvogne der 
befinder sig på arbejdspladser eller 
byggepladser.   

 
 Jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 7, 9, 10, 
11, 16 

 

 

Hvor er jeg dækket?  
 
���� I Danmark, i Europa og i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen. 

           Jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 2.  

 

 



 

Hvilke forpligtelser har jeg?  
 

- Flytning, ændring af køretøjets anvendelse, salg af campingvognen skal oplyses til selskabet jævnfør 
forsikringsbetingelserne punkt 3. 

- I en skadessituation skal sikrede begrænse skaden samt anmelde skaden til selskabet snarest muligt jævnfør 
        forsikringbetingelserne punkt 24 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg?    
 

Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt, halvårligt, kvartårligt 
eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3% og ved kvartårlig betaling tillægges 5%. Præmien betales via BS eller 
via indbetalingskort. Ved månedlig betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS. 
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 
 

Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af Forsikringsselskabet Vendsyssel. 
Forsikringen træder ud af kraft når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller Forsikringsselskabet 
Vendsyssel. Forsikringen kan ligeledes træde ud af kraft, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør fællesbetingelser for 
alle forsikringsarter punkt 4. 

Hvis campingvognen afmeldes, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, ligeledes ophører forsikringen hvis køretøjet 
afhændes.   

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen?  
 

Forsikringen kan opsiges af sikrede med 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb (hovedforfald). Forsikringen kan 
ligeledes opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned, for dette opkræves et gebyr. Sikrede og selskabet kan i 
forbindelse med en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør forsikringsbetingelser punkt 6. 

Udskiftes campingvognen, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring af sin nye 
campingvogn. 

Version 01 

 


