Campingvognsforsikring
Selskab: Købstædernes Forsikring

FT.nr.: 51778

Her får du et overblik over, hvordan vores campingvognsforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse
mere i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en campingvognsforsikring hos os, kan du se din police
på Mit KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det
vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En campingvognsforsikring dækker din campingvogn ved bl.a. færdselsuheld, tyveri, røveri, storm og brand.
Hvad dækker den?
Standarddækning



Forsikringen dækker din campingvogn, dit
fortelt og de indbogenstande, du har i din
campingvogn. Du kan selv vælge, om du vil
forsikre din campingvogn som stationær eller
som kørende. Hvis du sælger din campingvogn,
så er den nye ejer dækket af din forsikring i op
til tre uger efter overtagelsen.

Kaskoforsikring



Forsikringen dækker, hvis der sker en skade på
din campingvogn, dit fortelt eller dit indbo som
følge af fx et færdselsuheld, brand, storm,
tyveri eller hærværk. Forsikringen omfatter
også vejhjælpsdækning i udlandet via SOS
International og retshjælp.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Kaskoforsikring
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Tilvalgsdækning
Vejhjælp



Forsikringen kan udvides med en
vejhjælpsdækning i Danmark, der fx omfatter
fritrækning ved fastkørsel, udbedring af skader
på stedet, og transport til værksted.

!
!

!

Skade på, eller tyveri af, indbogenstande i
vognen eller fra forteltet, dækkes maksimalt
med 20.000 kr. i alt. Ved indbrudstyveri skal
der være tydelige tegn på opbrud.
Tyveri af elektronisk udstyr, som har været
synligt udefra eller ikke har været
fastmonteret, dækkes ikke.
Skader på forteltet som følge af en stormskade
(mindst vindstyrke 8 – 1,72 m/s), skypumpe
eller nedbørsskade dækkes ikke i perioden 1.
november til 1. marts, med mindre forteltet er
konstrueret til brug i vinterperioder.
Skader på forteltet som følge af en stormskade
eller nedbørsskade dækkes ikke i perioden 1.
oktober til 1.april, medmindre forteltet er
konstrueret til brug i vinterperioder.
Skade på fortelte, som er ældre end 7 år,
erstattes ikke.
Forsikringen dækker ikke skader, hvis føreren
af køretøjet, der trækker campingvognen, er
påvirket af spiritus eller narkotika o.lign. eller
ikke har et gyldigt kørekort.
Skader der er påført campingvognen forsætligt
eller ved grov uagtsomhed er ikke dækket af
forsikringen.

Vejhjælp
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Af- og pålæsning af campingvognen og
anvendelse af erstatningskøretøjer er ikke
omfattet af forsikringen.



Driftsstop på grund af dårlig vedligeholdelse er
ikke omfattet af vejhjælpsforsikringen.

Hvad dækker den ikke?



Forsikringen omfatter ikke penge,
pengerepræsentativer, smykker, værdipapirer,
guld- og sølvgenstande og mønt- og
frimærkesamlinger.



Forsikringen dækker ikke skade på elektriske
maskiner mv., som følge af kortslutning eller
andre elektriske fænomener.



Fabrikations- eller konstruktionsfejl og
mekanisk, elektroniske eller elektriske skader
og slitage o.lign. er ikke dækket af
forsikringen.



Skade der indtræffer imens
campingvognen/teltvognen er udlejet er ikke
dækket, medmindre det fremgår af policen.



Værdiforringelse dækkes ikke.



Der dækkes maksimalt 3 assistancer pr.
forsikringsår.

Hvor er jeg dækket?
 Forsikringen dækker i Europa og de lande uden for Europa, der er med i grønt-kort-ordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
–
–
–
–
–
–

Du skal afgive korrekte oplysninger om dig selv og campingvognen, når forsikringen oprettes.
Hvis du sælger din campingvogn, anvendelsen ændres eller du flytter en stationær campingvogn, så skal du hurtigst
muligt meddele os det.
Du skal betale forsikringen til tiden.
Du skal give os besked, hvis oplysningerne i din police er forkerte.
Du skal anmelde skader hurtigst muligt og sørge for at begrænse skadens omfang.
Du skal huske at anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et
indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi
fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og Købstædernes Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en
forsikringsperiodes udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.
Både du og Købstædernes Forsikring har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det
skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage.
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