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Fællesbetingelser
1

Hvem er dækket af forsikringen

1.1

Forsikringstageren
Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver,
der med forsikringstagerens tilladelse benytter
campingvognen.
Sikret under indbodækningen er forsikringstageren
og dennes husstand.

1.2

3.3

3.4

2.1

Geografisk område

4

I tilfælde af en skade

4.1

Afværgelse af skader

Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande
udenfor Europa, der er tilsluttet ”grønkortordningen”. Nærmere oplysning om hvilke lande,
der er tilsluttet ”grønkort-ordningen”, kan fås ved
henvendelse til Vestjylland Forsikring.
2.2

3

Såfremt speciel forsikring for kørsel og rejser i
udlandet er tegnet, dækker denne forsikring kun
subsidiært.

3.1

Når der sker en skade, er det sikredes pligt at
forsøge at afværge eller begrænse skaden.
Vestjylland Forsikring har ret til at foretage
skadebegrænsende foranstaltninger.
4.2

Naturkatastrofer m.v.

Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til Vestjylland
Forsikring.

Naturkatastrofer, krig og atomskader
Ud over de undtagelser, der er nævnt i de valgte
dækninger, gælder følgende undtagelser for
forsikringen.

Terror
Forsikringen dækker ikke følge af ulykkestilfælde,
der direkte eller indirekte skyldes terror.
Ved terrorisme forstås person- eller tingskade
forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der
handler for eller i forbindelse med en organisation,
hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands
politiske, økonomiske eller samfundsmæssige
struktur alvorlig skade.

Hvis campingvognen skifter ejer, dækker
forsikringen den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet,
hvis den nye ejer ikke selv har forsikret
campingvognen. Se pkt. 10.2.
Hvor dækker forsikringen

Atomreaktioner
Skader, som direkte eller indirekte skyldes
atomreaktioner, f.eks. kernespaltning (fission),
kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt
henfald, hvad enten sådan skade indtræder i
krigstid eller fredstid.

Ny ejer
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Krig m.v.
Skader, som direkte eller indirekte er en følge af
krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige
uroligheder.

Værksteder m.m.
Værksteder og andre virksomheder, som har
campingvognen til reparation, service og lignende.
Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket,
hvis kørslen sker i forsikringstagerens interesse for
eksempel under prøvekørsel.

1.3

3.2

4.3

Anmeldelse til politiet
Tyveri og røveri skal straks meldes til politiet.

4.3.1

Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan
få betydning for opklaring og dermed erstatningen i
henhold til forsikringsaftaleloven.

Skader, der direkte eller indirekte skyldes
jordskælv eller andre naturkatastrofer.
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4.4

Anmeldelse til SOS-international
Skader, der er omfattet af redningsforsikringen,
anmeldes til SOS-international, se
kaskodækningens punkt 19.

5

5.2

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års
offentliggjorte indeks.
Regulering af forsikringssummer, præmier og selvrisiko
sker fra årets første forfald.

7.2.2

Præmier og selvrisiko ændres med den procent, som
indekset er steget/faldet.

7.2.3

Den i Retshjælpsforsikringen nævnte erstatningssum og
selvrisiko indeksreguleres ikke.

7.3

Andet indeks

Moms
For momsregistrerede gælder følgende

5.1

7.2.1

Ved udbetaling af kontanterstatning trækkes
momsen fra erstatningsbeløbet, hvis virksomheden
kan fratrække momsen.
Ved reparationer lægger Vestjylland Forsikring
momsen ud ved at betale beløbet til reparatøren,
men forsikringstageren har pligt til at godtgøre
selskabet momsbeløbet.

Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører,
har Vestjylland Forsikring ret til at fortsætte
indeksreguleringen på grundlag af andre indeks,
der offentliggøres af Danmarks Statistik.
8

Forsikringens ophør

6

Betaling af præmien m.m.

8.1

Forsikringens varighed og dens opsigelse

6.1

Betaling af præmien

8.1.1

6.1.1

Første præmie skal betales ved forsikringens
ikrafttræden og senere præmier på de anførte
betalingsdage.

Forsikringen er tegnet for en etårig periode og løber,
indtil forsikringstageren eller Vestjylland Forsikring
opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en
forsikringsperiodes udløb.

8.1.2
6.1.2

Vestjylland Forsikring sender inden betalingsdagen en
opkrævning til den betalingsadresse, som
forsikringstageren har opgivet.

Forsikringen kan ligeledes opsiges med forkortet
opsigelsesvarsel af forsikringstageren. Dette kan ske
mod betaling af gebyr.

8.1.3

Efter enhver skade, kan både forsikringstageren og
Vestjylland Forsikring opsige forsikringen med 14 dages
varsel. Dette skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter
erstatning eller afvisning af skade.

8.1.4

Selskabet kan endvidere opsige forsikringen med 14
dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke
vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter
selskabets taksator adgang til at besigtige
campingvognen.
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Flytning og risikoændring

9.1

Vestjylland Forsikring skal have besked hvis

Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks
underrettes.
6.1.3

6.1.4

Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til
staten.
Betales præmien ikke inden 21 dage efter påkrav om
betaling, fremsender selskabet en opsigelse og beregner
samtidig et administrationsgebyr. Opsigelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Betales præmien
ikke inden 21 dage efter opsigelsen, bortfalder
forsikringsdækningen.
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Indeksregulering

7.1

Præmier, anførte summer og selvrisici reguleres i
overensstemmelse med det af Danmarks Statistik
hvert år offentliggjorte løntal.

7.2

Årlig regulering

-

Forsikringstageren skifter bopæl eller ændrer
betalingsadresse

-

forsikringstageren anskaffer særligt udstyr,
som ønskes medforsikret
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-

9.2

campingvognens anvendelse ændres, f.eks.
fra stationær til kørende (det fremgår af
policen, hvilken anvendelse, der er oplyst om
den forsikrede campingvogn) eller

Vestjylland Forsikring skal have besked så hurtigt
som muligt. Forsikringspræmien og betingelserne
vil så blive reguleret efter den gældende tarif.
Salg, udskiftning eller afmelding af
campingvognen

10.1

Salg

skader, som er sket, mens campingvognen er
overladt til reparatør, forhandler eller anden
virksomhed. Hvis reparatør, forhandler eller anden
virksomhed er ansvarlig for skaden, opkræves
selvrisikobeløbet hos denne

-

skader, der er sket, efter at campingvognen er
overladt til ny ejer, indtil anden forsikring er tegnet
dog maks. 3 uger efter ejerskiftet. Vestjylland
Forsikring opkræver selvrisikobeløbet hos ny ejer.

Hvis Vestjylland Forsikring har lagt et
selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos
forsikringstageren. Beløbet er forfaldent til betaling
straks.

Hvis campingvognen sælges eller på anden måde
afhændes, ophører forsikringen.
Forsikringen dækker dog den nye ejer i 3 uger efter
ejerskiftet, hvis den nye ejer ikke selv har forsikret
campingvognen.
Forsikringstageren skal derfor straks give os
besked om ejerskiftet.

11

Selvrisiko

11.1

Selvrisikobeløb
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Præmieregulering

12.1

Der er fast præmie på forsikringen, hvilket betyder,
at der ikke er et bonussystem, hvor præmien
påvirkes af dit skadebeløb.
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Lovvalg og Ankenævn
For aftalen gælder dansk lovgivning, herunder
eksisterende lov om forsikringsaftaler, samt
selskabets vedtægter.

Selvrisiko er den del af en skade, forsikringstageren selv skal betale. Selvrisiko fremgår af
policen.
Ved en skade, hvor både bil og den efterspændte
campingvogn bliver beskadiget, opkræves kun én
selvrisiko pr. skade.
Hvis der er forskel på selvrisikoen, opkræves den
største.

11.2

Skader uden selvrisiko

11.2.1

Ved følgende skader opkræves der ikke selvrisiko
-

-

Indbetaling af selvrisikobeløbet

11.3

11.1.1

skader, der alene er erstattet i henhold til
redningsforsikringen

der sker andre ændringer af risikoen.

10

10.2

-

13.1

Klageinstans

13.1.1

Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og
selskabet om forsikringen, og fører en fornyet
henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende
resultat, kan forsikrede klage til
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00
(mellem kl. 10.00-13.00)

Skader, forvoldt af en kendt skadevolder, hvis
dennes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i
lov om erstatningsansvar

13.1.2

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
klageskema, som kan rekvireres i selskabet. Der skal
desuden betales et mindre gebyr.

Kaskodækning for Campingvognsforsikring
For kaskodækningen gælder nedenstående
betingelser og fællesbetingelserne for Vestjylland
Forsikrings campingvognsforsikring.
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Hvad dækker forsikringen

14.1

Generelt
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14.2

Kaskoforsikringen dækker enhver skade på
campingvognen, herunder tyveri og røveri, hvis
skaden ikke er særligt undtaget.
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Hvilke ting er dækket

15.1

Dækningen omfatter den forsikrede campingvogn og
udstyr efter nedenstående regler.
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Tilbehør
Ud over selve campingvognen omfatter dækningen
fastmonteret tilbehør samt afmonteret tilbehør, der
alene kan anvendes i forbindelse med
campingvognen.

16.1

Forteltet

17.5

Skader, der skyldes slitage og/eller almindelig brug af
campingvognen, f.eks. stenslag i lak, ridser
o. lign.
17.6

Almindeligt indbo

17.7

Hvad dækker forsikringen ikke

17.1

Mekaniske dele
Skader, der alene opstår i – og er begrænset til
campingvognens mekaniske dele.
Disse skader er dog dækket, hvis de skyldes
påkørsel, brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri
eller hærværk, eller hvis skaden sker ved
autotransport eller bugsering.

17.2

Bearbejdning eller behandling

17.3

Skader på campingvognen, som sker under og i
forbindelse med bearbejdning eller behandling på
værksted.
Disse skader er dog dækket, hvis de er sket ved
-

17.4

kørsel i forsikringstagerens interesse
brand

Vejr og vind
Skader, der opstår som følge af påvirkning af vejr og
vind, f.eks. tæring, rust og frostsprængning.

Forsætlig skade
Skade, forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed.

17.8

Spiritus, euforiserende stoffer m.m.
Skader, der sker, mens det trækkende køretøj blev
ført af en person, der var påvirket af spiritus,
euforiserende stoffer, medicin jf. Forsikringsaftaleloven § 20.

17.9

Fører uden kørekort
Skader, der sker, mens campingvognen bliver ført af
en person, der ikke har kørekort, med mindre skaden
ikke skyldes manglende kørefærdigheder.

Forsikringen dækker almindeligt indbo og løst
inventar, som hører til i campingvognen med indtil
50.000 kr.
17

Fabrikations- og konstruktionsfejl
Skader, der skyldes fabrikationsfejl eller
konstruktionsfejl

Forteltet er meddækket. I perioden fra 1. november til
29. februar (begge dage inkl.), er skader som følge af
vejr og vind jf. punkt 17.4 kun dækket for entre- og
vinterfortelte samt for helårsfortelte.
16.2

Slitage

17.10

Anden forsikring
Skade, for hvilken der kan kræves erstatning i
henhold til anden forsikring.

17.11

Såfremt én af ovennævnte skader ikke er forvoldt af
forsikringstageren eller fast bruger, er
forsikringstageren dog dækket, med mindre det
godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at
der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at
ukendskabet hertil skyldtes grov uagtsomhed.
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Erstatningsopgørelse

18.1

Vestjylland Forsikring kan vælge at erstatte en skade
ved
-

at lade køretøjet/forteltet reparere eller
at udbetale kontant erstatning

18.2

Reparation af køretøjet

18.3

Hvis Vestjylland Forsikring vælger at lade
campingvognen reparere, skal den sættes i samme
stand, som den var før skaden. Vestjylland Forsikring

5

erstatter ikke den forringelse af campingvognens
handelsværdi, som en reparation eventuelt medfører.
18.4

18.5

18.9

Erstatning af transportomkostninger

18.9.1

Transportomkostninger er kun omfattet af dækningen, hvis
de ikke er dækket af abonnement eller en anden forsikring.

18.9.2

Er transportomkostningerne dækningsberettigede gælder
følgende

Forbedring som følge af udskiftning af slidte eller
tærede reservedele betales af forsikringstageren.
Reparationsstedet og leverandør af reservedele
Vestjylland Forsikring kan anvise reparatør og
leverandør af reservedele m.v. Bliver reparationen
udført uden for normal arbejdstid, betaler selskabet
ikke de ekstraudgifter, det medfører.

18.6

Reparation af skader sket på værksted eller lignende

18.6.1

Hvis skaden sker, mens køretøjet er overladt til en reparatør
eller forhandler, og denne er ansvarlig for skaden, skal de
reparationer, som kan udføres på forhandlerens eller
reparatørens eget værksted eller andre værksteder under
samme koncern, udføres til nettopriser.

-

Vestjylland Forsikring betaler udgifter til transport til
nærmeste reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund
af skaden

-

ved tyveri og røveri, hvor campingvognen bliver fundet
inden 4 ugers fristens udløb, se punkt 18.7.1 betaler
selskabet transporten af campingvognen til dets
hjemsted.
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Redningsforsikring i udlandet

19.1

Ved skade i udlandet dækker forsikringen med et beløb
svarende til køretøjets handelsværdi.

18.6.2

Hvis skaden bliver repareret på et andet værksted, betaler
Vestjylland Forsikring det beløb, som reparatøren normalt
betaler for en sådan reparation.

19.2

De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i
det røde SOS-kort, der altid bør medbringes ved kørsel i
udlandet. Kortet kan rekvireres hos selskabet.

18.7

Kontanterstatning

20

Retshjælpsforsikring

18.7.1

Erstatningen udbetales kontant

20.1

Forsikringen dækker forsikredes udgifter til
sagsomkostninger i private tvister, hvor forsikrede er part
i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede
køretøj.

20.2

Der henvises til et særligt sæt forsikringsbetingelser,
som kan rekvireres hos selskabet. Ved behov for
retshjælp, skal der rettes henvendelse til en advokat, da
det er en betingelse, at en advokat vil påtage sig sagen.

-

Hvis skaden er så stor, at reparation efter Vestjylland
Forsikrings skøn ikke kan betale sig

-

ved tyveri og røveri hvis campingvognen ikke er fundet
inden 4 uger efter, at Vestjylland Forsikring har
modtaget skadeanmeldelse.

18.7.2

Ved kontant erstatning tilhører det skaderamte selskabet.

18.8

Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning

Forsikringen dækker med indtil 175.000 kr.
Summen afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er
opstået. Der gælder særlige regler for ankesager.
Der er en selvrisiko på 10 %, dog mindst 2.500 kr.
Forsikringen dækker ikke almindelig advokatrådgivning.

Erstatningen fastsættes til den kontante købspris for et
tilsvarende køretøj. Det vil sige samme mærke, type,
alder og kvalitet.

Indbodækning for campingvognsforsikring
For indbodækningen gælder nedenstående
betingelser samt fællesbetingelserne for
Vestjylland Forsikrings campingvognsforsikring.
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Hvad omfatter indbodækningen

21.1

Almindeligt indbo

21.1.1

Dækningen omfatter almindeligt indbo og løst inventar,
som hører til i campingvognen og forteltet.
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Hvad omfatter indbodækningen ikke
Mønt- og frimærkesamlinger, penge m.m.
Dækningen omfatter ikke mønt- og frimærkesamlinger, penge og pengerepræsentativer,
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værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker og
lignende.
23

24.5

Tøj, sko og øvrige beklædningsgenstande.

24.6

Glemte, tabte eller forlagte genstande.

24.7

Såfremt de beskadigede eller stjålne genstande er
omfattet af forsikringstagerens indboforsikring for
helårsboligen, dækkes de ikke af denne forsikring.

24.8

Skade forårsaget ved opstigning af grundvand,
kloakvand eller ved udsivning af vand samt
oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

24.9

Skade ved angreb af råd og svamp, selv om
angrebet kan henføres til en vandskade.

24.10

Skade ved angreb af skadedyr, herunder mus og
rotter.

24.11

Stormskade på antenner.

24.12

Gulvbelægninger

Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker tab eller beskadigelse ved

23.1

Brand, direkte lynnedslag, eksplosion

23.2

kortslutning

23.3

færdselsuheld

23.4

nedstyrtende genstande

23.5

nedstyrtning af luftfartøj eller dele deraf

23.6

pludselig udstrømning af vand fra sædvanlige
campingvognsinstallationer og beholdere over 10 l.

23.7

skade på grund af storm, voldsomt skybrud eller
snetryk, hvis skaden er en umiddelbar følge af en
dækningsberettiget skade på campingvognen,
hvori de forsikrede genstande befinder sig

23.8

tyveri fra forsvarligt aflåst campingvogn samt
hærværk i forbindelse hermed.

23.8.1

I den tid campingvognen er beboet, dækker forsikringen
også tyveri/hærværk på de forsikrede genstande, der
befinder sig udendørs, herunder i forteltet og uaflåst
campingvogn.
Erstatningen for genstande, der befinder sig udendørs,
herunder i fortelt eller uaflåst campingvogn, kan ikke
overstige 10 % af forsikringssummen for indbo.

24

Hvad dækker forsikringen ikke

24.1

Skade på ting, der med forsæt udsættes for ild eller
varme samt skade sket ved svidning, smeltning
eller småhuller fremkaldt af gløder fra
tobaksrygning og lignende.

24.2

Lynnedslag, hvor der ikke kan konstateres skader
på campingvognen, der er en umiddelbar følge af
lynets strøm- eller varmepåvirkning.

24.3

Kortslutningsskade på elektriske maskiner,
ledninger, apparater (f.eks. radio- og
fjernsynsapparater), når genstandene er mere end
6 år gamle, eller kortslutningen skyldes
fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning,
tæring eller er omfattet af garantiordning.

24.4

Faste gulvbelægninger til forteltet er ikke dækket af
forsikringen.
25

Hvordan fastsættes erstatningen

25.1

Erstatningen kan aldrig overstige de aftalte
forsikringssummer.

25.2

Erstatningen sker efter genanskaffelsesværdien for
tilsvarende genstande. Indbogenstande, der er
indkøbt som nye, og som er mindre end 1 år
gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for
tilsvarende nye genstande.
For andre indbogenstande foretages et rimeligt
fradrag for værdiforringelse som følge af alder,
brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.

25.3

Selskabet kan erstatte tabet ved
-

At sætte de beskadigede indbogenstande i
væsentlig samme stand som før skaden

-

at godtgøre en eventuel værdiforringelse

-

at fremskaffe tilsvarende indbogenstande som
dem, der er beskadiget eller stjålet

-

udbetale kontanterstatning.

Skade på cykel i forbindelse med færdselsuheld.
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