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Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af vores påhængsvognsforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste 
forsikringsbetingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.   

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Påhængsvognsforsikringen dækker din påhængsvogn, trailer eller teltvogn, hvis der sker en skade ved fx brand eller færdselsuheld.   

  

Danmark

Hvad dækker den? 
 
Generelt 
Forsikringen omfatter din påhængsvogn, trailer eller teltvogn. Forsik-
ringen omfatter også redning i udlandet via SOS International (Rødt 
Kort) samt retshjælp. Den sikrede personkreds på forsikringen er dig 
som forsikringstager, og enhver der med din tilladelse lovligt benytter 
påhængsvognen. Ved salg af påhængsvognen er den nye ejer dækket 
i indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre anden forsikring er tegnet. 

Kaskoforsikring, inkl. redning i udlandet og retshjælp
• Vi dækker, hvis din påhængsvogn bliver stjålet eller får en skade 

i forbindelse med et færdselsuheld, brand eller storm.
• Vi dækker redning i udlandet via SOS International (Rødt Kort).
• Vi dækker sagsomkostninger ved visse private retstvister. 

 Hvad dækker den ikke?  

Generelt
• Forsikringen dækker ikke indbo, tilbehør, søfartøjer, motordrev-

ne køretøjer, cykler eller dele hertil. 
• Forsikringen dækker ikke skade som følge af krig, oprør, borger-

lige uroligheder, udløsning af atomenergi, jordskælv eller andre 
naturkatastrofer.

Kaskoforsikring, inkl. redning i udlandet og retshjælp
• Vi dækker ikke skade, der en følge af vejrets påvirkning, fx 

tæring eller rust. 
• Vi dækker ikke skade som følge af brug, fx slitage, stenslag, 

ridser og lign.
• Vi dækker ikke påhængsvognens mekaniske og elektriske dele, 

hvis skaden opstår i og begrænset til dem. 
 

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Kaskoforsikring, inkl. redning i udlandet og retshjælp 
• Vi dækker ikke, hvis føreren af køretøjet, som trækker påhængs-

vognen, er beruset, påvirket af narkotika eller ikke har gyldigt 
kørekort. 

• Vi dækker ikke skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagt-
somhed.  
 

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor Europa, der er 
tilsluttet grøntkortordningen.  

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikrin-
gen.

• Du skal betale til tiden.
• Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, 

samt hvis du sælger påhængsvognen, traileren eller teltvognen. 
• Enhver skade skal straks anmeldes til os.
• Røveri, tyveri eller hærværk skal tillige straks anmeldes til 

politiet. 
• Skade, der henhører under redningsforsikringen, skal anmeldes 

direkte til vores samarbejdspartner, SOS International

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Du kan betale 
forsikringen pr. måned, halvår eller år via indbetalingskort eller 
Betalingsservice. Vælger du at betale forsikringen månedligt eller 
halvårligt lægges 3 % til prisen for forsikringen.  

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter den dag, vi aftaler og løber et år ad gangen. Den 
fornyes automatisk, indtil enten du eller vi opsiger forsikringen

Hvordan opsiger jeg aftalen?

• Du kan opsige forsikringen skriftligt senest en måned før hoved-
forfald. 

• Du kan også opsige forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til 
udgangen af en kalendermåned mod at betale et mindre gebyr. 

• Efter enhver anmeldt skade har du indtil 14 dage efter, at vi har 
udbetalt erstatning eller afvist skaden, ret til at opsige forsikrin-
gen med 14 dages skriftlig varsel. 

• Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet 
gebyr. 


