Campingvognsforsikring
Forsikringsbetingelser nr. 97C1

Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen
gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler - i det omfang, loven ikke er fraveget, og Lov om finansiel virksomhed.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på www.tryg.dk, www.forsikringsoplysningen.dk
eller www.ankeforsikring.dk
De valgte dækninger fremgår af policen, og omfatter forsikring for campingvogne, teltvogne o.l.
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1.

Fællesbetingelser

1.1 Hvem dækkes
Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver,
der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet.
Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til
reparation, service o.l., er kun dækket for kørsels
skader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse.
Ved salg af køretøjet er en ny ejer dækket af kaskoforsikringen (§2) i 3 uger efter ejerskiftet i det
omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer
hæfter for evt. selvrisiko på forsikringen.
Indboforsikringen ophører straks ved ejerskiftet.

1.2 Hvor dækkes
Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden
for Europa, der er tilsluttet „grøn-kort“ ordningen.

Forsikringen dækker dog ikke skade på køretøjet, der opstår under/ved:
d) enhver kørsel på bane,
e) enhver kørsel på område, der er afspærret til
hastighedskonkurrencer (manøvre- og specialprøver), kap- og væddekørsel,
f) hastighedskonkurrence, anden kap- og vædde
kørsel på privat eller offentlig vej.
1.4.1 Øvelseskørsel
Forsikringen dækker skade på køretøjet, som opstår under/ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvreog skolekørsel o.l.), hvis:
a) kørslen foregår på et område, der er godkendt
af politiet og afspærret til formålet,
b) kørslen foregår under instruktion fra motor- eller kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige.

1.5 Ændringer i risikoen
1.3 Undtagen risiko
Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for
skade opstået under jordskælv eller andre natur-
katastrofer.
Forsikringen dækker heller ikke skade som er en
direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende
handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør
eller borgerlige uroligheder og udløsning af atom
energi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke
skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag.
1.3.1 Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab og har dette selskab taget forbehold
om, at dækningen falder bort eller indskrænkes,
hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem
selskaberne betales forholdsmæssig af selskaberne.
Er der i øvrigt tegnet anden forsikring for kørsel i
udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært.

1.4 Motorløb, kap- og væddekørsel
Forsikringen dækker skade på køretøjet, som opstår under/ved nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb hvis:
a) løbet foregår i Danmark,
b) politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan
kræves,
c) foreskrevne løbsregler overholdes.
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Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet
i policen, herunder køretøjsskifte, køretøjets an
vendelse, indretning, vægt, registreringsadresse,
udlejning eller andre ændringer, skal der straks ske
anmeldelse til Tryg, for at vilkårene kan blive reguleret efter Trygs gældende tarif og forsikringsbetingelser.

1.6 Betaling af præmien
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte
forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves
evt. afgifter, herunder skadeforsikringsafgift, statsafgift, bevisafgift samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger.
Præmien opkræves over giro eller BS eller - efter
aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler
alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præ
mien.
Betales præmien ikke, sendes en påmindelse (rykker 1) om betaling af præmien. Hvis betaling ikke
finder sted inden 14 dage efter afsendelsen af
denne påmindelse (rykker 1), bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse (rykker 2).
Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre
erindringsmeddelelser, herunder evt. udpantning,
er Tryg berettiget til at kræve ekspeditionsgebyr
samt morarenter og andre omkostninger, svarende
til Trygs omkostninger herved. Hvis disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og
gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger.

Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for manglende meddelelse om adresseændring
og andre ændringer af forsikringen, samt for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser,
svarende til Trygs omkostninger herved. Hvis disse
omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve
renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger.

Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen,
kan Tryg ændre eller opsige med 14 dages varsel,
uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen.
Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra
hver af siderne, indtil én måned efter skadens afslutning, opsiges med 14 dages varsel.
Tryg er desuden berettiget til at opsige forsikringen
med 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj
ikke holdes forsvarligt vedlige, eller forsikringstageren nægter Tryg adgang til at besigtige det.

Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen,
skal Tryg straks underrettes herom.

Hvis Tryg på grund af forsikringens forløb, f.eks.
efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede be
tingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsik
ringen, sker registrering heraf i den del af Automo
bilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere,
der frembyder en særlig risiko.

1.7 Indeksregulering af præmie
Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret.
Indeksregulering sker i takt med den årlige udvik
ling i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere
oplysning om klageadgang m.v. - Registrering i
det nævnte fælles register (Amaliegade 10, 1256
København K, tlf. 33 43 55 00) sker på grundlag af
en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række
vilkår.

Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks
Statistik.

1.8 Præmieregulering
Hvis policens præmier eller forsikringsbetingelser ændres, er såvel forsikringstageren som Tryg
berettiget til med mindst én måneds varsel, at
forlange ændringen gennemført fra en præmiefor
faldsdag.
Forsikringstageren har ret til at forlange forsikringen ophævet til den pågældende præmieforfaldsdag, dersom denne ikke ønsker at acceptere Trygs
krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser, og skriftligt meddeler Tryg dette, inden pågæl
dende præmieforfaldsdag.

1.9 Salg af køretøjet
Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen
i bero. Forsikringstageren skal straks underrette
Tryg om salget.
Ved anskaffelse af nyt køretøj til samme anvendelse
videreføres forsikringen, og vilkårene for forsikrin
gen reguleres da efter Trygs gældende tarif og for
sikringsbetingelser.

1.10 Forsikringens opsigelse
Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmel
ser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges
med mindst én måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag.
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2.

Kaskoforsikring
Er der tegnet kaskoforsikring, fremgår det af policen.

2.1 Hvad dækkes
Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de anførte
undtagelser, enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri.
Er der alene tegnet brandforsikring for køretøjet,
dækker forsikringen brand, eksplosion og lynned
slag.
Udover selve køretøjet omfatter dækningen fast
monteret tilbehør, herunder fortelte, samt afmon
teret tilbehør, der alene kan anvendes i forbindelse
med køretøjet.
Almindeligt indbo dækkes kun efter bestemmel
serne i § 5, forudsat at forsikringen er udvidet
hertil.

Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette
henvendelse til en advokat, da det er en betingelse
for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage
sig sagen.

2.2 Undtagelser
Kaskoforsikringen omfatter ikke:
a) skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske, elektriske og/eller elektro
niske dele, medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri,
røveri, hærværk eller er sket under transport på
andet befordringsmiddel,
b) skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller
brand,

Dækningen er i overensstemmelse med Trygs til
enhver tid gældende forsikringsbetingelser for rets
hjælpsforsikring.
De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning
kan rekvireres hos Tryg.

4.

Redningsforsikring i udlandet

c) skade, der er en følge af vejrligets påvirkning,
(f.eks. fugt, råd og svamp, tæring, rust og frost
sprængning) eller den forringelse af køretøjet,
der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser o.l.,

Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen.

d) skade, der indtræffer medens køretøjet var udlejet, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen er udvidet til at dække udlejning.

Dækningen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for red
ningsforsikring i udlandet.

Forsikringen omfatter påhængsvogne og camping
vogne til person- og varevogne med tilladt total
vægt på ikke over 3,5 ton.

De fuldstændige vilkår fremgår af det senest gældende røde SOS-kort, der kan rekvireres hos Tryg.

2.3 Forsæt, spiritus, førerbevis m.v.
Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er:
a) forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed,
jfr. forsikringsaftalelovens § 18,
b) forvoldt, medens køretøjet trækkes af et køretøj, som blev ført af en person, der var beruset,
jfr. forsikringsaftalelovens § 20,
c) indtrådt, medens køretøjet trækkes af et køretøj, som blev ført af en person, der ikke havde
lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres,
at skaden ikke skyldtes mangel på kørefærdighed.
Er en skade, som nævnt under a - c ikke forvoldt af
forsikringstageren selv, er denne dækket af forsik
ringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændighe
der som beskrevet, eller at hans ukendskab hertil
skyldtes grov uagtsomhed.
Har Tryg på andet grundlag end policens måttet
betale en skade, der ikke er forvoldt af forsikringstageren selv, kan beløbet forlanges refunde
ret.

5.

Indboforsikring
Er der tegnet indboforsikring fremgår det af policen.

5.1 Hvilke genstande dækkes
Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo
og løst inventar, der hører til køretøjet, og som
sædvanligt befinder sig i køretøjet.
Forsikringen omfatter ikke:
a) guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker,
b) penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamling,
c) antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, vin og spiritus,
d) cykler, søfartøjer og motordrevne køretøjer eller
dele hertil,
e) genstande, der er eller ville være omfattet af
forsikringstagers forsikring for helårsboligen.

5.2 Forsikringssum

3. Retshjælpsforsikring
Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar og/eller brand alene).
Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til
sagsomkostninger ved visse private retstvister, der
kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.
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Forsikringen for indbo i køretøjet dækker for hver
forsikringsbegivenhed med den aftalte forsikrings
sum, som fremgår af policens forside, som første
risikodækning.
I forbindelse med skade dækkes rimelige udgifter til
redning og bevaring af de forsikrede genstande.

Forsikringen dækker ikke:

5.3 Hvilke skader dækker indboforsikringen

a) skader på udendørs ting, herunder ting der be
finder sig i fortelt,

5.3.1 Brand, eksplosion, direkte lynnedslag
Brand:
Forsikringen dækker skader ved brand (ildsvåde)
samt skader efter pludselig tilsodning fra opvarm
ningsanlæg.

b) skader som følge af oversvømmelse fra hav,
fjord, sø eller vandløb.
5.3.4 Færdselsuheld
De forsikrede genstande er dækket mod tab og
beskadigelse som følge af færdselsuheld (sammen
stød, påkørsel, væltning), hvor et trafikmiddel er
indblandet.

Forsikringen dækker ikke:
a) skader, der alene består af svidning, smeltning
eller småhuller fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted eller lignende,
b) skader på ting, der med forsæt udsættes for ild
eller varme, selv om den pågældende genstand
derved kommer i brand,

5.3.5 Tyveri/hærværk
Forsikringen dækker tyveri fra forsvarligt aflåst
køretøj (ikke fortelt), samt hærværk i forbindelse
hermed.

c) skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater (f.eks. radio- og fjernsynsapparater) foranlediget ved kortslutning, medmindre skaden har
brand til følge eller er en følge af brand.

I den tid køretøjet er beboet, dækker forsikringen
tillige tyveri/hærværk af/på de forsikrede gen
stande, der befinder sig udendørs, herunder fortelt
eller i uaflåst køretøj.

Eksplosion:
Forsikringen dækker skader ved eksplosion. Ved
eksplosion forstås en meget hurtig forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig
varme, og som regel ledsages af et brag og et lysglimt.

Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande.
Erstatningen for genstande, der befinder sig udendørs, herunder i fortelt eller i uaflåst køretøj, kan
ikke overstige 10 % af forsikringssummen for
indbo.

Forsikringen dækker ikke skader ved sprængninger.
En trykkoger med tilstoppet ventil kan sprænge,
men ikke eksplodere. Her sker ingen antændelse eller kemisk proces.

5.3.6 Røveri/overfald
Forsikringen dækker røveri og overfald, hvorved
forstås, tyveri som sker under anvendelse af vold
eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold.

Direkte lynnedslag:
Forsikringen dækker skader, som følge af direkte
lynneslag, samt skader ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.
Der er kun tale om direkte lynnedslag, når der på
køretøjet kan konstateres skader, der er en umid
delbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning.
5.3.2 Udstrømning af vand
Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrøm
ning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand fra installationer eller beholdere på 10 ltr. og derover.

Forsikringen dækker også tyveri, der sker åbenlyst
og uden vold eller trusler, hvis den sikrede med det
samme råber om hjælp.

6.

Hvis skaden sker

6.1 Skadeanmeldelse
Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav,
skal omgående anmeldes til Tryg.

Forsikringen dækker ikke:

Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger
som muligt.

a) skader opstået ved påfyldning eller aftapning
af vand,

Ved tyveri af selve køretøjet skal der foruden til
Tryg, omgående ske anmeldelse til politiet.

b) skader som følge af frostsprængning.

Ved tyveri af genstande med en samlet værdi over
kr. 1.000,- vil du ved anmeldelsen til politiet i Dan
mark få udleveret en kvittering for anmeldelsen.
Kvitteringen skal du indsende til Tryg sammen med
din skadeanmeldelse.

5.3.3 Skade som følge af voldsomt sky- eller
tøbrud - storm - snetryk
Forsikringen dækker nedbørs-, storm- og snetryks
skader, hvis disse er en umiddelbar følge af anden
dækningsberettiget skade på køretøjet, hvori de
forsikrede genstande befinder sig.
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Ved tyveri i udlandet skal der med skadeanmeldelsen til Tryg indsendes en skriftlig bekræftelse af
politianmeldelsen fra det stedlige politi.
Det er nødvendigt, at det ved tyverianmeldelsen
sandsynliggøres, at der er sket et tyveri.
Forsikringstageren må ikke uden Trygs samtykke
kassere eller fjerne beskadigede genstande eller
træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes,
hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre
videre med køretøjet.

6.2 Merværdiafgift
Merværdiafgift, i henhold til lov nr. 375 af 18/5
1994 med senere ændringer, betales af Tryg.
For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder
gælder, at merværdiafgiften bæres endeligt af disse
i det omfang, den registrerede virksomhed kan
medregne beløbet til den indgående merværdiaf
gift.
Tryg udlægger merværdiafgiften over for reparatø
ren, og sender den registrerede virksomhed opgørelse ved skadens afregning.
Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter
påkrav, forbeholder Tryg sig ret til at slette kasko
forsikringen med 14 dages varsel.
Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.

6.3 Selvrisiko
Er forsikringen tegnet med selvrisiko, fremgår
størrelsen af policen.
Selvrisikoen skal ikke betales:
a) ved tyveri begået af en kendt gerningsmand,
b) ved hærværk begået af en kendt gerningsmand,
c) ved skade alene dækket efter forsikringsbetingelsernes § 4. (Redningsforsikring i udlandet).
Har Tryg i skadetilfælde udlagt den selvrisiko, der er
gældende for forsikringen, har Tryg ret til straks at
anmode forsikringstageren om at refundere Trygs
udlæg.
Betales selvrisikoen ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Tryg sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel.
Under retshjælpsforsikringen påhviler der forsik
ringstageren en særlig selvrisiko, jfr. policen.
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6.4 Ankenævn
Hvis du bliver uenig med Tryg om forsikringen og
en fornyet henvendelse ikke har ført til tilfredsstil
lende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V, tlf. 33 15 89 00
mellem kl. 10-13.
Klagen skal indsendes på et særligt skema, som fås
hos Tryg, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekre
tariat.
Ved klager til Ankenævnet, må forsikringstageren
betale et mindre gebyr.

6.5 Hvordan beregnes erstatningen
Tryg kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb eller
yde erstatning in natura.
Tryg er berettiget til at forlange dokumentation for
det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks.
være købekontrakt, købsnota eller regning. Findes
sådan dokumentation ikke, ansætter Tryg beløbet
skønsmæssigt.
6.5.1 Reparation
Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand
som før skaden. Kan skade på køretøjets ruder lovligt og forsvarligt repareres, kan Tryg kræve reparation fremfor udskiftning af ruden.
Tryg er berettiget til at anvise reparatør, og leve
randør af reservedele. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt
eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som
følge af reparation erstattes ikke.
Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, jfr.
forsikringsbetingelsernes §1, stk. 1.1., 2. og 3.
afsnit, skal reparationer, som kan udføres på den
pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser.
Er forsikringen tegnet med selvrisiko hæfter værk
stedet for denne.
Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler
for sådan reparation.

6.5.2 Kontant erstatning
Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer
køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje
inden 4 uger efter, at Tryg har modtaget skadean
meldelsen, ansættes erstatningen til det beløb, et
køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling.
Det skaderamte køretøj tilfalder Tryg.
6.5.3 Transportomkostninger
Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport
til nærmeste reparatør betales af Tryg hvis transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig.
Kommer et køretøj efter et tyveri eller røveri atter
til veje, betaler Tryg tillige nødvendige omkostnin
ger til transport af køretøjet til dettes hjemsted.
De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis
udgiften er dækket gennem anden forsikring, abon
nement e.l.
6.5.4 Indbo
Erstatning for skade på de forsikrede indbogen
stande kan ikke overstige forsikringssummen.
Erstatningsbeløbene skal så vidt muligt stille forsikrede i samme økonomiske situation, som umiddel
bart før skaden fandt sted.
Tryg er berettiget til at forlange dokumentation for
det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks.
være købekontrakt, købsnota eller regning. Findes
sådan dokumentation ikke, ansætter Tryg beløbet
skønsmæssigt.
Indbogenstande, der er indkøbt som nye, og som
er mindre end 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For
andre indbogenstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder,
brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
Tryg kan erstatte tabet ved enten:
a) at sætte beskadigede indbogenstande i væsentligt samme stand som før skaden, og/eller
b) at godtgøre eventuel værdiforringelse, eller
c) at fremskaffe tilsvarende indbogenstande som
dem, der er beskadiget eller stjålet, eller
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d) udbetale et kontant erstatningsbeløb.
6.5.5 Voldgift
Både forsikrede og Tryg er berettiget til at forlange
tabets størrelse fastsat af upartiske vurderings
mænd. Hver af parterne vælger én vurderings
mand.
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Inden voldgiftens begyndelse vælger de to
vurderingsmænd en opmand, som inden for
uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse.
Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget
af opmand, udpeges han af præsidenten for Sø- og
Handelsretten.
Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgif
ten.

