Campingvogn 1306
Du kan se de væsentligste ændringer på din nye campingvognsforsikring (Campingvogn 1306) her i skemaet.
Forbedringer er markeret med grøn .
Forringelser er markeret med rød .
I sammenligningsskemaet er indsat nummeret på afsnittet fra de nye betingelser, fx “2. Hvem er omfattet” ud for emne. Skemaet indeholder ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine nye forsikringsbetingelser.
Emne

Campingvogn 97C1
(gammel)

Campingvogn 1306
(ny)

2. Hvem er omfattet
Når campingvognen er i kommission.

Dækker.

Dækker ikke.

Kørende campingvogne med
ophold i udlandet.

Dækker uden begrænsninger.

Dækker i op til 6 måneder om året.

Stationær campingvogne har
mulighed for at være registreret
med nummerplade (tidligere
skulle der rekvireres prøveplader ved flytning af stationær
campingvogn).

Nej.

Ja.

Mover.

Dækker ikke.

Dækker.

Tyveri af afmonteret tilbehør.

Dækker uden sikringskrav.

Dækker ved opbevaring i et forsvarligt aflåst
rum, og tydelig tegn på voldeligt opbrud kan
konstateres.

Nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb.

Dækker, hvis løbet foregår i Danmark med
politiets tilladelse og de foreskrevne løbsregler
overholdes.

Dækker ikke.

4.1 Fortelte til sommerbrug og
telte til opbevaring om sommeren, læsejl og lignende.

Dækker uden tidsbegrænsning.

Dækker i perioden 1. marts til 31. oktober
(begge dage inkl.). Dækker dog hele året
skader, som skyldes brand og tyveri.

4.2 Flytning af stationær campingvogn 2 gange pr. kalenderår.

Dækker mod merpris.

Dækker uden merpris.

3. Hvor gælder forsikringen

4. Kaskoforsikring - Tyveri af
afmonteret tilbehør.

Kørselsskader i forbindelse med flytning er
kun dækket, hvis vi har modtaget dato for
flytning.
5. Indbo
5.2 Erstatning for enkelte ting.

Dækker med maks.den aftalte forsikringssum.

Enkelt ting dækkes med op til 12.968 kr. (år
2016). Dog maks. den aftale forsikringssum.

5.3 Tyveri af elektronisk udstyr.

Dækker, hvis campingvognen var forsvarligt
aflåst.

Dækker, hvis det ikke er synligt udefra uanset om campingvognen var aflåst eller
uaflåst.

5.3 Tyveri fra uaflåst campingvogn og telte når de er
beboet .

Dækker genstande med maks.10% af
forsikringssummen for indbo.

Dækker indbo med maks. 10 % af
forsikringssummen, dog højest med 5.187
kr. (år 2016).

5.3 Hærværk på indbo der befinder sig i campingvognen .

Dækker hærværk i forbindelse med tyveri fra
forsvarligt aflåst campingvogn.

Dækker.

5.3 Hærværk på indbo der
befinder sig udenfor campingvognen.

Dækker genstande med maks. 10 % af
forsikringssummen for indbo i den tid køretøjet
er beboet.

Dækker med maks. 10 % af forsikringssummen, dog højest 5.187 kr. (år 2016) - også
selvom campingvognen er ubeboet.
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6. Beregning af erstatning
6.2 Anvisning af værksted ved
reparation.

Frit værkstedsvalg, men vi er berettiget til at
anvise et andet værksted.

Der opkræves en ekstra selvrisiko på
1.500 kr., som tillægges din valgte
selvrisiko, hvis du ikke vælger at få repareret en skade på et anvist campingvognværksted.

6.3 Erstatning af indbo.

Dækker som nyt i maks. 1 år.

Dækker som nyt i maks. 2 år.

