Campingvogn
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle campingvognsforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Kasko.
Forbedringer er markeret med grøn
Forringelser er markeret med rød
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Campingvogn
Betingelser 13M6 (ny)

4. Kasko
Lånecampingvogn

Dækker udgiften til leje af en tilsvarende
campingvogn op til 15.000 kr., når egen
campingvogn har været udsat for skade dæk
ket af kaskoforsikringen, og som ikke kan nå
at blive repareret inden feriens start eller ved
tyveri af campingvognen, og erstatning ikke
er betalt inden 14 dage før feriens start.

Dækker udgiften til leje af en tilsvarende
campingvogn med op til 15.000 kr.,
(indeksreguleres ikke) når egen cam
pingvogn har været udsat for skade eller
tyveri dækket af kaskoforsikringen, når det
ikke kan nås at få campingvognen eller
levere en ny før feriens start. Sikrede kan
selv vælge udlejer af campingvognen.

Erstatning af fortelte
– akryltelte

Afskrivningstabel:
0-3 år 100 %
3-4 år 80 %
4-5 år 70 %
5-6 år 60 %
6-7 år 50 %
Etc.

0-3 år 100 %
3 år og derover:
Genanskaffer med et rimeligt fradrag for
værdiforringelse, fx som følge af alder,
brug, mode, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.

Erstatning af fortelte
– bomuldstelte

Afskrivningstabel:
0-3 år 100 %
3-4 år 80 %
4-5 år 70 %
5-6 år 60 %
6-7 år 50 %
Etc.

0-1 år 100 %
1 år og derover:
Genanskaffer med et rimeligt fradrag for
værdiforringelse, fx som følge af alder,
brug, mode, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.

Erstatning af fortelte
– sommertelte

Fortelte til sommerbrug dækkes hele året i
ved Middelhavet og lande ved Adriaterhavet
uanset materiale.

Dækker ikke sommertelte i vinter
perioden.

Nyværdierstatning

Du har ret til nyværdierstatning når
• din campingvogn er købt som fabriksny,
• og skaden sker indenfor det første år efter
vognens første registrering,
• vognen er uden nummer-plade (stationær)
og skaden sker indenfor det første år, du
købte vognen.
• Reparationsudgiften vil overstige 50 %
af vognens nyværdi på tidspunktet for
skaden.

Du har ret til nyværdierstatning, når din
campingvogn er købt som fabriksny
og skaden sker indenfor det første år
efter vognens første registrering, og når
reparationsudgiften vil overstige 50%
af vognens nyværdi på tidspunktet for
skaden.

7. Erstatning
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5. Indbo
Tyveri fra beboet campingvogn, når
forsvarligt aflåst

Dækker ubegrænset.

Dækker med maks. 13.943 kr. pr. gen
stand.

Tyveri fra uaflåst fortelt, når vognen
er beboet

Dækker med indtil 15.000 kr.

Dækker med indtil 10 % af forsikringssum
men, dog maks. 5.577 kr.

Tyveri af rede penge fra aflåst
beboet campingvogn

Dækker med indtil 5.000 kr. ved voldeligt
opbrud af campingvognen.

Ikke dækket.

Tyveri fra ubeboet campingvogn

Dækker ikke tyveri udenfor eller i fortelt hvis
vognen er ubeboet.

I perioden 1.marts til 31. oktober,
dækkes tyveri fra aflåst fortelt eller
opbevaringstelt, selvom din campingvogn er ubeboet.
Tyveri af elektronisk udstyr eller tyveri fra
uaflåst campingvogn, er ikke dækket når
campingvognen er ubeboet.

Cykler

Afskrivningstabel:
0-2 år 100 %
2-3 år 85 %
3-4 år 75 %
4-5 år 65 %
5-6 år 50 %
6-7 år 40 %
7-8 år 30 %
8 + år 20 %

Dækker med maks. 13.943 kr. pr. gen
stand.
Ting, der er indkøbt som nye indbodele,
og som er mindre end 2 år gamle,
erstattes med genanskaffelsesprisen for
tilsvarende nye ting. For indbodele mere
end 2 år gamle, kan der foretages et rime
ligt fradrag for værdiforringelse, fx som
følge af alder, brug, mode, nedsat anven
delighed eller andre omstændigheder.

Garanti ved skader

Der gives ingen særlig garanti ved reparation
af kaskoskader.

Giver udvidet garanti på 3 år ved repara
tion efter en kaskoskade.
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