
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Vi dækker ikke skader, som opstår i forbindelse med motor-
løb eller under kørsel på afspærret område, medmindre der 
er tale om øvelseskørsel under anerkendt instruktion. 
Vi dækker ikke, hvis føreren af køretøjet, som trækker 
campingvognen, er beruset, påvirket af narkotika eller ikke 
har kørekort.
Har du valgt en stationær campingvogn, dækker vi ikke, 
hvis den får en skade, mens du kører med den.
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Campingvognsforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Codan Campingvogn

Hvad dækker den? 
Kasko
Forsikringen dækker din campingvogn og dit fortelt.  
Du vælger selv, om du vil forsikre campingvognen som 
stationær eller kørende. 

Vi dækker, hvis din campingvogn og dit fortelt får en skade 
ved fx færdselsuheld, tyveri, brand eller hærværk.  

Dækningen omfatter også vejhjælp i udlandet via SOS 
International (Rødt Kort) og retshjælp.

Sælger du campingvognen, er den nye ejer dækket af 
forsikringen i op til tre uger efter salget.

TILVALG
Indbo.

Hvad dækker den ikke?
Vi dækker ikke campingvognens mekaniske og elektriske 
dele, hvis skaden opstår i og er begrænset til dem, eller 
skader opstået i udlandet på en stationær campingvogn.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores campingvognsforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen  
og vores forbrugerinformation på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der tilsammen  
udgør aftalen mellem os. I dokumentet her omtaler vi de forsikrede personer med 'du' eller 'din'.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Campingvognsforsikringen dækker blandt andet din campingvogn ved færdselsuheld, brand og tyveri. 

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er med i grønt kort ordningen. Du kan se mere om, hvor forsikringen  
dækker på codan.dk. Har du en stationær campingvogn, dækker vi kun i Danmark. 

 

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage.Du kan betale forsikringen  
pr. måned, kvartal, halvår eller år via Betalingsservice eller indbetalingskort.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen. 
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
–  Du skal betale til tiden. 
–  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis du flytter, ændrer campingvognens anvendelse,  

flytter en stationær campingvogn eller sælger campingvognen. 
–  Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt. 
–  Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.  
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
–  Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned  

mod et mindre gebyr. Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du kan læse mere om  
vores gebyrer på codan.dk/gebyrer.

–  Sælger du campingvognen, kan du opsige forsikringen fra den dato, hvor den nye ejer overtager den. 

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler. Herefter løber den et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,  
medmindre du opsiger den inden. 


