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Dette dokumentet er kun et sammendrag av forsikringsdekningen. En mer utfyllende oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke 
begrensninger som gjelder, finner du i forsikringsvilkårene. Forsikringssummer og egenandeler kan være faste eller valgbare, og vil vises i 
forsikringsbeviset du får tilsendt når du kjøper forsikringen. Her vil du også se avtalte ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter. Det vil alltid 
være forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som til sammen utgjør den bindende forsikringsavtalen.

Hvilken type forsikring er dette?

Campingvognforsikringen kan tegnes for campingvogn til privat bruk. I tillegg til den forsikrede campingvognen slik den ble levert fra fabrikken 
omfattes fastmontert tilleggsutstyr, løst utstyr og personlige eiendeler inntil avtalte forsikringssummer. Fortelt, spikertelt og platting kan 
medforsikres.



Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker, registrert eier og den som bruker campingvognen med tillatelse fra eier.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i Europa. Rettshjelp gjelder i Norden.



For stasjonær campingvogn gjelder forsikringen

på fast forsikringssted

under transport til og fra verksted i forbindelse med skade, service eller lignende

under transport mellom sommer- og vinteroppholdplass

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du må gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål ved avtaleinngåelse og varsle oss om eventuelle endringer i 
avtaletiden.

Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader, herunder må du følge fastsatte sikkerhetsforskrifter.

Du må melde fra om skader uten ugrunnet opphold.

Person-, brann- og tyveriskader, samt skadeverk må i tillegg meldes til politiet.

Ved påkjørsel av dyr skal også politi eller stedets viltnemd varsles.

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer 
forutsetter AvtaleGiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen starter på tidspunktet som er avtalt med foretak, og løper for ett år av gangen. Forsikringen fornyes automatisk.



Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsforetak blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller ved hovedforfall.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Du kan si opp forsikringen selv fra vår selvbetjeningsportal «Min side» eller ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva dekkes?

Delkasko dekker

Brann og tyveri

Bruddskade på utvendige glassruter

Transport fra skadested til nærmeste reparasjonsverksted

Kasko dekker i tillegg

Skade forårsaket av plutselig ytre påvirkning

Hva dekkes ikke?

Delkasko

Kortslutning/oppheting som ikke fører til åpen ild

Bruddskade på lykteglass

Tyveri eller brukstyveri dersom gjerningspersonen tilhører 
husstanden til, eller er i tjeneste hos forsikringstaker, eller 
skade på campingvogna som oppstår i denne 
sammenheng.

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

Skade oppstått ved utleie

Skade oppstått ved kjøring i ruspåvirket tilstand

Skade oppstått ved brudd på grunn av materialsvikt, 
konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en naturlig følge av 
ordinær bruk, eller annen gradvis forringelse
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