Campingvogn
Få din campingvogn eller teltvogn forsikret, så den er
dækket ved bl.a. brand og tyveri af selve vognen. Med i
forsikringen får du en række ekstra fordele, fx 3 års garanti
på reparationer. Herudover kan du købe en forsikring, der
dækker de ting, du har i campingvognen.

Fordele
	Redningsforsikring i udlandet
	3 års garanti på reparationer og gratis tjek på Tryg campingvogn-værksted
Dækning ved 2 årlige flytninger af stationære vogne er med i
prisen

Kaskoforsikring
Vores forsikring af campingvogne og teltvogne består altid af en
kaskoforsikring, der bl.a. dækker skader på campingvognen eller
teltvognen ved brand og tyveri. Kaskoforsikring af campingvogn
eller teltvogn er en frivillig forsikring, men hvis du har lån i vognen, vil panthaver som regel forlange, at du har købt en kaskoforsikring.
Retshjælpsforsikring
Ud over at betale for skader på selve vognen, omfatter kaskoforsikringen en retshjælpsforsikring, der træder til, hvis du som ejer
af vognen får brug for advokathjælp i forbindelse med en privat
retstvist om vognen.
Bilens ansvarsforsikring dækker dit ansvar
Det er den lovpligtige ansvarsforsikring på den bil, der trækker
din campingvogn eller teltvogn, som dækker skader på andre
personer eller ting under kørsel med din vogn.
Du kan også forsikre de ting, du har i campingvognen
De ting, der hører til i campingvognen, kan forsikres sammen
med selve campingvognen. Få dækket dine ting for skader i
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forbindelse med brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, hærværk,
vandskade og skader, der sker på grund af et færdselsuheld. Du
kan købe indboforsikringen som en tilvalgsdækning til kaskoforsikringen. De ting, du har i teltvognen, kan ikke dækkes.
Selvrisiko
Vælg selv, om du vil have selvrisiko på din kaskoforsikring. Prisen
på forsikringen bliver billigere, hvis du vælger en selvrisiko. Det
betyder, at du selv betaler en del af skaden – resten betaler vi.
Læs under afsnittet Tryg Campingvogn om den særlige selvrisiko,
hvis du vælger ikke at benytte et Tryg Campingvogn-værksted.
Tryg Campingvogn
Når du har en campingvognforsikring hos os, kan du få ekstra
service, hvis du kommer ud for et uheld, som din forsikring dækker. Vi tilbyder dig nemlig servicekonceptet Tryg Campingvogn,
som bygger på aftaler med en række værksteder landet over.
Kommer du ud for et uheld med din campingvogn, skal du bare
ringe til os, så finder vi et værksted til dig, der er tilknyttet Tryg
Campingvogn. Værkstedet kontakter dig inden for få timer, og I
aftaler selv tidspunktet for reparationen. Værkstedet tilbyder dig
følgende fordele:

1. Garanti Ud over den lovbestemte garanti på 6 måneder giver
Tryg Campingvogn-reparatøren 30 måneders ekstra garanti. Reparationer på et Tryg Campingvogn-værksted er således omfattet
af i alt 3 års garanti. Du får et garantibevis, når campingvognen er
repareret.
2. Tryghedstjek Når du får din campingvogn repareret på et Tryg
Campingvogn-værksted, kan du også få et Tryghedstjek af vognen, uden at det koster ekstra. Tryghedstjekket omfatter en årlig
visuel kontrol af:
• styretøj
• bremser uden adskillelse og funktionsprøve på bremseprøveafstand eller vej
• tjek af dæk, slidbaner samt og dæktryk
• støddæmpere for utætheder samt statisk funktionstest
• forrude og øvrigt glas samt viskerblade
• lygter og justering af forlygtehøjde.
Tjekket omfatter desuden hjælp til at fylde olie samt sprinkler- og
frostvæske på og til at skifte pære i lygter. Du skal dog selv betale
for eventuelle reservedele, olie eller væsker.
Hvis du vælger at benytte et værksted, som ikke er tilknyttet Tryg
Campingvogn, opkræver vi en ekstra selvrisiko på 1.500 kr.
Udvidet Tryg Vejhjælp
Hvis din bil er forsikret hos os og har Udvidet Tryg Vejhjælp,
kan du få assistance til din campingvogn eller teltvogn, hvis du
oplever driftsstop eller uheld i Danmark. Få hjælp på stedet og/
eller bugsering. Vi transporterer bilen til et sted, du vælger, fx din
bopæl eller til et værksted. Det skal dog være inden for Danmarks grænser. Hvis føreren under kørslen får et ildebefindende,
kommer til skade eller bliver syg, sørger vi for at transportere
campingvognen eller teltvognen til det sted, du ønsker - inden for
Danmarks grænser.
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Uheld i udlandet
Er campingvognen indregistreret, indeholder kaskoforsikringen
også en redningsdækning, så du kan få hjælp, hvis du kommer ud
for et uheld i udlandet.
Dobbeltdækning
Når du køber en forsikring, skal du være opmærksom på, at
visse skader også kan være dækket af en anden forsikring eller
af et serviceabonnement. Fx kan kaskoforsikringens dækning
af transport til værksted efter et uheld også være dækket af et
serviceabonnement. Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om campingvognforsikring. Det kan du hente på
tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige
forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.dk/betingelser.

