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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om campingvognforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste campingvognforsikring på www.tjm-forsikring.dk/campingvogn.
Har du allerede købt campingvognforsikring hos os, finder du de betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tjm-forsikring.dk/
betingelser.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Campingvognforsikring dækker kaskoskader inkl. tyveri og retshjælp. Du kan tilvælge dækning for Indbo og inventar.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Din campingvogn er forsikret til handelsværdien,
dvs. hvad det vil koste at genanskaffe en
campingvogn af tilsvarende mærke, alder, model
og årgang.

Denne liste viser nogle eksempler på ting, der
ikke er omfattet af campingvognforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-omfattede ting finder du i
forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Kasko (inkl. Tyveri og Retshjælp)
Indbo og inventar hørende til campingvognen

Afmonterede dele og udstyr til
campingvognen, som ikke opbevares i
forsvarligt aflåst rum.
Fortelt til sommerbrug og telt til opbevaring
om sommeren, læsejl o.l. i perioden
1. november- 29. februar (brand og tyveri er
dog dækket hele året).
Kanoer, kajakker.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

FAK 19005-1 TJM (01.20)

Denne liste viser nogle eksempler på skader,
der ikke er dækket af campingvognforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-dækkede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
Skade på campingvognen
- forvoldt af lejere, med mindre vi har aftalt,
at campingvognen skal være dækket under
udlejning.
- hvis føreren af den trækkende bil er påvirket
af alkohol, narkotika o.l.
- hvis føreren af den trækkende bil ikke har
gyldigt kørekort.
- hvis campingvognen er uforsvarlig eller
ulovlig at benytte på grund af ændringer, fejl
eller mangler.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet ”Grønt kort-ordningen”.
Det grønne kort er dokumentation for, at der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i
udlandet. Kørende campingvogne er kun dækket for ophold i udlandet i op til 6 måneder om året.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
- Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os på 70 33 28 28 eller på www.tjm-forsikring.dk, så vi kan hjælpe med at
finde et værksted.
- Vi skal altid kontaktes, inden campingvognen kommer på værksted, medmindre særlige forhold gør øjeblikkelig
bugsering eller nødreparation nødvendig. Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at anvise et
campingvognværksted, hvor reparationen skal udføres.
- Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det.
- Du skal straks anmelde tyveri, hærværk og røveri til politiet i det land, hvor det er sket.
Ved ændringer
Du skal give os besked, hvis du ændrer campingvognens anvendelse, fx fra stationær til kørende eller omvendt, eller
hvis du vil udbyde campingvognen til udlejning. Du skal også give os besked, hvis du flytter en stationær campingvogn,
ved ændring af indretning, anskaffelse af ekstraudstyr, eller hvis campingvognen ændrer vægt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale dine forsikringer hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning via Betalingsservice.
For medlemmer af nogle bestemte faglige organisationer sker betalingen ved et månedligt løntræk.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, med mindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen).
Den forlænges automatisk for yderligere et år, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, forsikringsperioden udløber. Du kan vælge at opsige
forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.

