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Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Campingvognforsikringen dækker den på policen nævnte campingvogn, og tegnes enten som en kaskodækning eller branddækning

Hvad dækker den?
Generelt

Campingvognforsikringen dækker den på
policen nævnte campignvogn og kan tegnes
med enten kaskoforsikring eller branddækning

Kaskoforsikring

Kaskodækningen dækker skader på
campingvognen, herunder tyveri og
røveri samt skade på fortelte som følge af storm,
orkan, skypumpe eller lignende.

Branddækning

Branddækningen dækker brandskader på
campingvognen samt ekstra tilbehør som er
fastmonteret i påhængskøretøjet.

Hvad dækker den ikke?
Generelt

Forsikringen dækker ikke skader, der direkte eller indirekte
skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer.
Skader som direkte eller indirekte er en følge af krig eller
krigslignende handlinger.

Kaskodækning

Kaskodækningen omfatter ikke skader, der alene opstår i –
og er begrænset til – påhængskøretøjets mekaniske dele.
Skader, der opstår som følge af vejr og vind, f.eks.
frostsprængning eller rusttæring er heller ikke omfattet.

Branddækning

Forsikringen omfatter ikke skader, der skyldes klimaet eller
når skaden sker med vilje eller ved grov uagtsomhed.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Generelt

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, som er
tilsluttet Grønkortordningen.

Kaskodækning

Ved enhver skade på fortelte opkræves en selvrisiko på
3.586 kr. (2019)
Skade på fortalt som følge af storm, orkan, skypumpe eller
lignende er udelukkende dækket i perioden 15. marts til
31. oktober.

Brandækning

Fastmonteret ekstraudstyr, der ikke er standard for
påhængsvognen, dækkes med op til 12.361 kr. (2019) pr.
forsikringsbegivenhed.
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Hvor er du dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, som er tilsluttet Grøntkortordningen.

Hvilke forpligtelser har du?
• Du skal kontakte os såfremt du skifter bopæl, ændrer anvendelsen af din campingvogn, sælger den, eller på anden måde
ændre i risikoen.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler du?

Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice. Månedsvis
betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald, hvorefter den løber et år
ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen?
• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
• Forsikringen kan også opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et mindre
gebyr. Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves et højere gebyr.
• Forsikringen kan opsiges skriftligt indtil14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af en skade.

