Campingvognforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: GF Forsikring

FT-nr.: 51619

Danmark
Gældende fra 1. oktober 2018

Dette produktark indeholder en oversigt over indholdet i OK’s Campingvognsforsikring. Du kan læse mere om forsikringen og finde de
fuldstændige betingelser kan hentes på OK’s hjemmeside www.ok-forsikring.dk eller ved at kontakte OK Forsikring på tlf. 72 24 40 10
eller på mail ok@gfforsikring.dk. Opretter du forsikringen, sender vi dig de samlede betingelser og din police, som udgør aftalen mellem
os. Har du allerede en campingvognsforsikring hos OK Forsikring, så finder du dine betingelser i e-Boks.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Campingvognsforsikringen er en forsikring, der dækker skader på selve campingvognen, fortelt og det tilbehør der hører til
campingvognen. Du kan se det fulde overblik over, hvilke dækninger din Campingvognsforsikring kan bestå af nedenfor.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Her vises alle de dækninger, du kan vælge
imellem. Det vil fremgå af dit tilbud eller din
police, hvilke der indgår i din forsikring.

Her vises nogle eksempler på ting, der ikke er
omfattet af din campingvognsforsikring. Listen er
ikke udtømmende, så det fulde overblik over, hvilke
ting der ikke er omfattet, finder du i
forsikringsbetingelserne.

Basis

✓

Kasko



Skade der opstår på campingvognen som sker
under opbevaring/opmagasinering i udlandet



Tyveri af afmonteret fortelt, tilbehør og
ekstraudstyr, der ikke sker fra forsvarligt aflåst
bygning eller lokale
Indbo medtaget fra den faste bopæl, herunder fx
penge, guld, sølv og smykker

Tilvalg

✓ Camping udenfor Danmark
✓ Telte – udvidet dækningsperiode
✓ Elskade og funktionsfejl
✓ Selvrisikosikring
✓ Afsavn
✓ Indbo i campingvogn



Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Her vises nogle eksempler på skader, som ikke er dækket på din campingvognsforsikring. Listen er ikke udtømmende,
så det fulde overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne.

!
!
!

Tyveri fra campingvognen, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres.
Stormskade på fortelte i perioden 1. november til 29. februar, med mindre der er tilkøbt dækning for det.
Skader på campingvognen der sker udenfor Danmark, med mindre dækningen Camping udenfor Danmark, er valgt.

Hvor er jeg dækket?

✓ Din campingvognsforsikring dækker i Danmark. Har du købt dækning for camping udenfor Danmark, dækker
forsikringen i hele Europa og de lande der er tilsluttet grønt kort ordningen.
Der kan gælde særlige regler for de enkelte dækninger, som du finder i forsikringsbetingelserne

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give de korrekte oplysninger når forsikringen oprettes.
Du skal betale den opkrævede præmien rettidigt.
Du skal anmelde en skade hurtigst muligt.
Ved skade skal du straks forsøge at begrænse omfanget af skaden.
Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet hurtigst muligt.
Du skal give GF Forsikring besked om ændringer i risikoen i forhold til policen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler for din forsikring månedligt via Betalingsservice. Betalingen for forsikringen opkræves i henhold til den
betalingsfrist, der er noteret på din opkrævning.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen dækker fra den dato, der fremgår af policen, og gælder for etårige perioder. Efter den etårige periode
fornys policen for en ny etårig periode, medmindre GF Forsikring har modtaget en opsigelse inden da.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges skriftligt med mindst én måneds varsel til den første i en måned. Opsiges der til en anden
dato end hovedforfaldsdatoen kan vi opkræve et gebyr for dette.
Vælger du at opsige din police indenfor det første år, kan vi opkræve dig et yderligere gebyr.
Gebyrerne kan du se på www.ok-forsikring.dk
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel indtil en måned efter skadens
afslutning.

