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Campingvognsforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
Denne forsikring er leveret af:  First. A/S    Produkt: Campingvognsforsikring 
 
First. A/S (CVR nr. 28967098) er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på 
www.finanstilsynet.dk 

 

 
Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din campingvognsforsikring. 
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige 
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine 
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler 
eller First. A/S 
 
Hvilken type forsikring? 
Din campingvognforsikring dækker skader på selve campingvognen samt det indbo, der fast hører til campingvognen. 
Herudover dækkes fortelte samt fastmonteret tilbehør.   

 
 

 
 

 

 Er der nogle begrænsninger I dækningen? 
 

ǃ Afmonteret tilbehør er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum.  
ǃ Fastmonteret musikanlæg erstattes med maks 10.000 kr. inkl. Montering pr. forsikringsbegivenhed.    
ǃ Vognens fortelte er dækket med maks 25.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.  
ǃ Skade på fortelt som følge af storm, orkan, skypumpe eller lignende er dækket i perioden 1. april til 31. oktober. 

Vinterfortelt er dog dækket hele året.  
ǃ Erstatning pr. indbogenstand kan max udgøre 3.500 kr.  

 

 

             Hvad dækker forsikringen? 
 

✓ Kaskoforsikring på den campingvogn, der står 
anført i din police – Se sum i din police.  
- Forsikringen dækker tab af den forsikrede vogn 
inkl.  

✓ Retshjælpsforsikring, hvis kaskoforsikring er 
tegnet. Sum fremgår af police. 

✓ Indboforsikring – Se sum i din police. 

✓ Retshjælpsforsikring – Dækker op til 100.000 kr. 
pr. forsikringsbegivenhed.  

✓ Tilvalgsdækning, hvis valgt: 

- Ansvarsforsikring til stationære campingvogne 
Forsikringen dækker med maksimalt 10.000.000 
kr. ved personskade og 2.000.000 kr. ved 
tingskade.  

 
 
  

  
             Hvad dækker forsikringen ikke? 

 
 Forsikringen dækker ikke skade sket under terræn-

, kap- og væddeløbskørsel samt træning dertil.  
 Ansvarsskader (er dækket af den bil, der trækker 

campingvognen).  
 Terræn-, kap- og væddeløbskørsel 
 Fabrikations- og materialefejl og skade, der alene 

opstår i og er begrænset til mekaniske dele 

 Forringelse af vognens stand som følge af brug, 
slitage og vejrligets påvirkning. 

 Kørsels- og transportskade på stationære vogne. 
 Skade som følge af frostsprængning. 
 Skade der skyldes, at vognen var behæftet med 

sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte 
den. 

 Skade på almindelige fortelte som følge af storm, 
orkan, skypumpe og lignende i perioden fra 1. 
november til 31. marts. 

 Skade på vognen under arbejde på denne eller 
under kørsel, som ikke sker i forsikringstagerens 
interesse, når vognen er overladt til en 
virksomhed med henblik på reparation, service og 
lignende. 

 Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for 
skade sket under jordskælv eller andre 
naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke 
direkte skader som følge af krig. 

  



2  First. A/S, Nytorv 3, DK 1450 København K 
 Telefon 7070 2470 - www.first.dk 

 

 

         Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet Grøntkortordningen. På følgende link, kan du finde 
yderligere oplysninger om grønt kort ordningen: https://dfim.dk/dansk/dfim/Sider/Det-grønne-kort.aspx 

✓ Stationære campingvogne er dog kun dækket i Danmark (Eksklusiv Grønland og Færøerne).   
 

 

         Hvilke forpligtigelser har jeg? 
 

• Du skal huske at medbringe det røde kort når du kører i udlandet, hvis du har tegnet kaskoforsikring.  

• Du skal hurtigst muligt anmelde en evt. skade til First – husk at du ikke må anerkende erstatningspligten førend 
det er godkendt af os.  

• Vi har vurderet din forsikring ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra dig ved tegning af forsikring. Ændrer 
disse oplysninger i forsikringsperioden – for at sikre at du stadig er dækket – skal du hurtigst muligt orientere os 
om dette hurtigst muligt. 

• Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police. 

• Du skal fortælle os hurtigst muligt om eventuelle hændelser forbundet til denne forsikring, uanset om der tale om 
en skade. 

• Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab, skader, som kan resultere i en anmeldelse af 
skade på denne forsikring 

• Kontroller din police / betingelser jævnligt, så du sikre dig at dit forsikringsbehov er dækket tilstrækkeligt 

• Ved skadeanmeldelse, skal du følge procedure som er nævnt i police og/eller betingelser.  
 

 

 

         Hvornår og hvordan betaler jeg? 

 
Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.  
Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. Det er ikke muligt at tilmelde betalingsservice på 
nuværende tidspunkt.   
 

 

         Hvornår går dækningen fra og til? 
 
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen. Forsikringen udløber dagen før hovedforfald 
som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr. 
hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel. 
 

 

         Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 
hovedforfaldsdato.   

• Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved 
kort opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 70 kr. dog inden for det første år 350 kr.  

• Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne. 
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