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Camping- og påhængsvognsforsikring  
Forsikringsbetingelser 65-03
For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit, der er nævnt på policens forside.

For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget, samt selskabets til enhver tid 
gældende vedtægter, hvorefter selskabets forsikringer er tegnet med gensidigt ansvar.

Selskabets vedtægter udleveres efter ønske.
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Fællesbetingelser
1. Den sikrede personkreds

1.1
Sikret under forsikringen for camping-/påhængsvognen, 
er forsikringstageren, i sin egenskab af ejer eller bruger af 
denne. 

1.2
Sikret under indboforsikringen er forsikringstageren og 
dennes husstand.

2. Geografisk område
2.1
Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for 
Europa, hvor internationalt forsikringskort (grønt kort- 
ordningen) er gældende.

2.2
Udlandsdækningen og dækningen for indbrudstyveri, kan 
af selskabet ændres eller opsiges med 30 dages varsel, 
uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen.

2.3
Såfremt der er tegnet speciel forsikring for kørsel i udland- 
et, dækker nærværende forsikring kun i det omfang, hvor 
den anden forsikring ikke dækker.

3. Præmiebetaling
3.1
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikraft- 
træden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

3.2
Påkrav om betaling sendes til den betalingsadresse, som 
forsikringstageren har opgivet.

3.3 
Sammen med påkravet, opkræves eventuelle afgifter til 
staten, tillige med eventuelle ekspeditionsgebyrer.

3.4
Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet 
en skriftlig påmindelse om betalingen til forsikringstageren 
på betalingsadressen.

3.5
Denne påmindelse, der tidligst fremsendes 14 dage efter 
første påkrav, vil indeholde oplysninger om retsvirkning- 
erne af for sen betaling.

3.6
I forbindelse med udsendelse af påkrav og påmindelse, er 
selskabet berettiget til at opkræve porto og rykkergebyr 
samt morarenter.

3.7 
Hvis forsikringen kommer under restancebehandling, er 
selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr 
sammen med næste fornyelsespræmie.

4. Indeksregulering
4.1
Præmie og selvrisikobeløb reguleres på grundlag af det 
summariske lønindeks, der af Danmarks Statistik hvert år 
offentliggøres for den private sektor for maj måned.

4.2
Selvrisikobeløb reguleres hvert års 1ste januar, og præmi- 
er per årets 1ste præmieforfaldsdag, med den procent, 
som lønindekset, i forhold til forudgående års maj måned, 
er steget, respektive faldet.

Ansvarsforsikringssummerne reguleres i henhold til færd- 
selslovgivningen.

4.3
Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er selskabet 
berettiget til at fastsætte indeksreguleringen, på grundlag 
af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.



3

5. Fornyelse og opsigelse
5.1
Forsikringen kan af forsikringstageren opsiges skriftligt 
med 30 dages varsel, til udgangen af en måned, medens 
forsikringen af selskabet kan opsiges med en måneds var- 
sel til hovedforfaldsdatoen.

5.2
I forbindelse med forsikringstagerens opsigelse af for-
sikringen, til en anden dato end hovedforfaldsdatoen, er 
selskabet berettiget til at opkræve et gebyr.

5.3
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen.

5.4
Hvis et af selskabet udlagt selvrisiko- og/eller momsbe-
løb ikke er betalt til selskabet inden 14 dage efter påkrav, 
har selskabet ret til at opsige forsikringen med 14 dages 
skriftlig varsel, samt ret til at benytte eventuelt forudbetalt 
præmie til hel eller delvis dækning af det udlagte selvri-
siko- og/eller momsbeløb.

5.5
Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som sel- 
skabet, i indtil 14 dage efter skadens afslutning, opsige 
forsikringen med 14 dages varsel.

6. Ændring af tarif eller betingelser
6.1
Hvis selskabets forsikringbetingelser eller præmietarif æn-
dres for nærværende forsikring, kan denne ændring gen-
nemføres med 1 måneds skriftlig varsel.

6.2
Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændring- 
er, kan forsikringen, med 14 dages skriftlig varsel, opsiges 
til ændringsdatoen.

6.3
Indeksregulering er ikke ændring af tariffen.

7. Yderligere dækning
7.1
Udover forsikringssummen dækker forsikringen rimelige 
udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i 
forbindelse med en dækningsberettiget skade.

8. Undtagen risiko
8.1
Forsikringen dækker ikke:
a. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed,  
 jævnfør Forsikringsaftalelovens paragraf 18.
b. Skade der skyldes, at vognen var behæftet med sådan- 
 ne mangler, at det var uforsvarligt at benytte den.
c. Skade der er indtrådt, medens det trækkende køretøj  
 blev ført af en person, der på skadetidspunktet var  
 således påvirket af spiritus, at vedkommende var ude  
 af stand til at føre motorkøretøjet på betryggende måde,  
 jævnfør Forsikringsaftalelovens paragraf 20.
d. Skade der er indtrådt, medens det trækkende køretøj  
 blev ført af en person, der på grund af sygdom, svæk- 
 kelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- eller  
 medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer  
 eller lignende årsager, befandt sig i en sådan tilstand, at  
 vedkommende var ude af stand til at føre køretøjet på  
 betryggende måde.
e. Skade der er indtrådt, medens det trækkende køretøj  
 blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbe- 
 vis.

f. Skade, for hvilken der kan kræves erstatning i henhold  
 til anden forsikring.
g. Skade som følge af jordskælv eller andre naturkatastro-  
 fer, krig, oprør og borgerlige uroligheder samt udløsning  
 af atomenergi, medmindre det godtgøres, at skaden  
 ikke skyldes anførte forhold, som nærmere eller fjer-  
 nere årsag.

8.2
Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller 
fast bruger, er denne dækket af forsikringen, medmindre 
det godtgøres, at disse vidste, eller burde vide, at der 
forelå omstændigheder som foran beskrevet, eller deres 
ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed.

8.3 
Har selskabet måttet betale en skade, der ikke er omfat- 
tet af forsikringen, har selskabet regresret for de afholdte 
udgifter.
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9. Urigtige oplysninger
9.1 
Er der ved forsikringens tegning meddelt urigtige oplys- 
ninger, eller er underretning om ændrede forhold ikke 
meddelt selskabet, og har dette medført, at der er betalt 
mindre i præmie end der skulle have været betalt, om 

selskabet havde haft kendskab til de ændrede forhold, ud-
reder selskabet i skadetilfælde kun erstatning i det forhold, 
hvori den betalte præmie står til den præmie, der skulle 
have været betalt.

10. Ejerskifte
10.1 
Afhændes campingvognen ophører forsikringen, og det 
påhviler forsikringstageren, uden ophold, skriftligt at un-
derrette selskabet om afhændelsen.

10.2 
Forsikringen kan ikke overføres til en ny ejer uden selska- 
bets samtykke.

10.3 
Dog dækker forsikringen, i indtil 3 uger efter ejerskifte, 
den nye ejer, medmindre han selv har tegnet forsikring for 
vognen.

11. Selvrisiko
11.1 
Forsikringstageren har ved enhver kaskoskade, en selv-
risiko på kr. 1.206 (Indeks 2020), medmindre det af poli-
cens forside fremgår, at forsikringen er tegnet med anden 
selvrisikobeløb.

11.2 
Ved skade sket i udlandet eller ved udlejning eller udlån af 
vognen, er selvrisikoen kr. 2.412 af enhver skade (Indeks 
2020).

11.3 
Selvrisikobeløbet indeksreguleres hvert år per 1. januar, 
efter samme regler som præmien, jævnfør punkt 4.1.

12. Anmeldelse og besigtigelse
12.1 
Ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal for- 
sikringstageren straks give selskabet meddelelse herom på 
en blanket du finder på www.arosforsikring.dk under fane-
bladet anmeld skade.

12.2 
Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som mu-
ligt om den indtrufne skade.

12.3 
Forsikringstageren må ikke, uden selskabets samtykke, 
træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af 
reparationer.

12.4 
Anmeldelsen kan afleveres til det værksted der foretager 
reparationen. Værkstedet vil tilkalde taksator, idet repara- 
tioner kun må udføres efter aftale med selskabet eller dets 
taksator.

12.5 
Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre min-
dre reparationer, såfremt det ville være ulovligt eller ufor- 
svarligt at køre videre med vognen, og kørslen ikke kan 
udsættes.

12.6 
Hærværk på eller tyveri af/fra vognen, skal omgående an-
meldes til politiet.

12.7 
Selskabet er berettiget til at afvise kaskoskader, der ikke er 
anmeldt til selskabet, senest 14 dage efter skadedatoen.

12.8 
Skader der henhører under redningsforsikringen, skal an-
meldes direkte til SOS-International A/S.
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13. Skadens opgørelse
13.1 
Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kon- 
tant beløb, eller lade skaden reparere.

13.2
Afsavnstab erstattes ikke.

13.3 
Regulering af skaden kan ske ved:
a. Kontanterstatning.
 Såfremt selskabet opgør skaden ved kontant  betaling,  
 eller hvis vognen efter tyveri ikke kommer tilveje inden  
 4 uger efter at politiet og selskabet har modtaget an- 
 meldelse, ansættes erstatningen  til  det  beløb,  en  
 vogn af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes  
 for mod kontant betaling.
 Den skaderamte vogn tilfalder selskabet.
b. Reparation.

Vognen skal, i det omfang det er muligt, ved reparation, 
sættes i samme stand som før skaden.

Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leverandør 
af reservedele med videre.
Forøgede udgifter ved reparation, foretaget uden for nor-
mal arbejdstid, samt eventuel forringelse af vognen, er-
stattes ikke.

Medfører reparationen en forbedring af vognen, eksem- 
pelvis ved udskiftning af slidte eller tærede reservedele, 
betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgif-
ten, der svarer til den skete forbedring.
Særlig kostbar lakering og/eller kunstnerisk påmaling, er-
stattes ikke.

Er skaden opstået, medens vognen var overladt eller solgt 
til reparatør, forhandler eller lignende, skal erstatnings-
berettigede reparationer, som kan udføres på den pågæl-
dendes eget værksted, udføres til nettopriser.
Skader, som reparatøren lader udføre på andre værk-
steder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt 
betaler for en sådan reparation.

14. Særlige aftaler
14.1 
Hvis der er truffet særlige aftaler med en af selskabets re-
præsentanter (assurandør, taksator eller andre), har disse 
kun gyldighed, hvis de er skriftligt bekræftet af selskabet.

15. Transportomkostninger
15.1 
Nødvendige omkostninger ved vognens transport til nær- 
meste egnede reparatør, betales af selskabet, såfremt 
transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig.

15.2 
Kommer en vogn efter tyveri atter tilveje inden fristen i 
punkt 13.3 litra a, betaler selskabet, ud over den vognen 
eventuelt påførte skade, tillige nødvendige omkostninger til 
transport af vognen til dennes hjemsted.

15.3 
De nævnte transportomkostninger er ikke omfattet af 
forsikringen, hvis udgiften er dækket gennem anden for-
sikring, abonnement eller lignende.

16. Merværdiafgift
16.1 
Merværdiafgift, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 629 af 
20/10 1988, med senere ændringer, betales af selskabet.

16.2 
For vogne, tilhørende momsregistrerede virksomheder eller 
personer, bæres merværdiafgiften endeligt af forsikrings-
tageren, i det omfang denne kan medregne beløbet til den 
indgående afgift.

16.3 
Selskabet udlægger merværdiafgiften overfor reparatøren, 
og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afreg-
ning.

16.4 
Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.
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17. Voldgift
17.1 
Kan parterne ikke blive enige om erstatningen, fastsættes 
denne ved voldgift.

17.2 
Forsikringstageren og selskabet vælger hver en vurde- 
ringsmand.

17.3 
Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, 
en opmand; kan de ikke blive enige om valget, udpeges 
opmanden af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

17.4 
Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke 
kan enes om opgørelsen, og han afgør da erstatningen 
indenfor grænserne af vurderingsmændenes ansættelse.

17.5 
Voldgiften træffer tillige bestemmelse om fordelingen af 
omkostningerne, forbundet med voldgiften.

18. Ankenævnet
18.1 
Er der opstået uenighed mellem selskabet og forsikrings- 
tageren om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse 
til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan for- 
sikringstageren indbringe sagen til afgørelse for:

ANKENÆVNET FOR FORSIKRING
Anker Heegaards Gade 2 1572 København V.
Telefon 33 15 89 00 (mellem kl. 10 og 13)

18.2 
Klagen skal indgives på et særligt klageskema, som kan 
fås hos selskabet, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sek-
retariat.

18.3 
Ved klager skal forsikringstageren betale et gebyr til An- 
kenævnet.

18.4 
Gebyret tilbagebetales hvis:
 a. Forsikringstageren, helt eller delvist, får medhold i  
  klagen.
 b. Klagen afvises.
 c. Forsikringstageren selv tilbagekalder klagen.

Betingelser vedrørende camping- / påhængsvogne
19. Omfang

19.1 
Forsikringen dækker den på policens forside nævnte på-
hængsvogn eller campingvogn.
Ved campingvogn, tillige tilbehør, som er en bestanddel af 
campingvognen, mod tab eller beskadigelse ved:
a. Kørselsuheld.
 Forsikringen dækker ikke:
 I. Skade, der påføres vognen, eller dele deraf under/ 
  og i forbindelse med bearbejdning og reparation,  
  med mindre skaden er:
 - En kørselsskade, som følge af kørsel i forsikrings-  
  tagerens interesse, eller
 - En brandskade, opstået under behandling på kvali- 
  ficeret værksted.
 II. Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (for  
  eksempel tæring, rust og frostsprængning)  eller  
  den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug,  
  herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende;  
  endvidere fabrikations- og konstruktionsfejl, samt  
  mekanisk skade.
b. Ildsvåde, lynnedslag og eksplosion.
 Ved ildsvåde forstås en løssluppen, flammedannende ild,  
 der har evnen til at brede sig ved egen kraft.
 Lynnedslag foreligger, når der på campingvognen kan  
 påvises skade, som en direkte følge af elektrisk varme-  
 eller kraftpåvirkning, i forbindelse med lynstrømmens  
 afledning til jord.
 Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces,  
 ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en  
 voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.
 Forsikringen dækker ikke:
 - Skade ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde,  
  for eksempel svidning, forkulling, overophedning og  

 smeltning.
c. Nedstyrtning af luftfartøj, eller nedfaldende dele derfra.
d. Vand, der tilfældigt strømmer ud fra sædvanlige cam-  
 pingvognsinstallationer.
 Forsikringen dækker ikke:
 - Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller klo 
 akvand, eller ved udsivning af vand, samt skade ved  
 oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
- Undtaget er også skade ved angreb af skadedyr, råd el- 
 ler svamp, selvom angrebet kan henføres til vandskade.
e. Storm, herunder skypumpe, og derved forvoldt ned-  
 børsskade.
 Det er en betingelse, at der på vognen kan påvises be- 
 skadigelser, forvoldt ved storm eller skypumpe, og at  
 skaden kan henføres hertil.
 Forsikringen dækker ikke:
 - Stormskade på antenner.
f. Indbrudstyveri,   og   i   forbindelse   hermed   forvoldt  
 hærværk.
 Indbrud foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til  
 vognen ved vold mod lukke, eller ved dirke, falske eller  
 tillistede nøgler, eller ved at stige ind gennem åbninger,  
 der ikke er beregnet til indgang.
 Forsikringsdækningen er betinget af, at døre og andre  
 indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsede, og at cam-  
 pingvognen, når den er ubeboet, er under jævnligt op 
 syn.
g. Væltede eller nedstyrtede genstande, samt hærværk.
h. Tyveri af selve vognen.
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20.1
Såfremt forteltet, i henhold til begæring og policens for- 
side, er medforsikret, er dette dækket mod de i pkt. 19 
nævnte skader.
I perioden fra 1. oktober til 31. marts er forteltet ikke dæk-
ket mod de i punkt 19.1, pkt. e, nævnte skader.
Vinterforteltet er dog dækket hele året, mod de i pkt. 19.1, 
pkt. e, nævnte skader

20.2
For bomuldstelte gælder følgende:
Telte, der er indkøbt som nye, erstattes med anskaffelses- 
prisen for tilsvarende nyt telt, uden fradrag, hvis skaden 
indtræffer i det første år efter anskaffelsestidspunktet.
I de følgende 3 år nedsættes erstatningen med 20% af 
genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år.

Telte der er mere end 4 år gamle, erstattes ikke. Udgifter 
til reparation erstattes efter tilsvarende regler.
Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandlerga- 
ranti, erstattes ikke.

20.3 
For acryltelte gælder følgende:
Telte, der er indkøbt som nye, erstattes med anskaffelses- 
prisen for tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden 
indtræffer i de første 3 år efter anskaffelsestidspunktet.
I de følgende år nedsættes erstatningen med 20% af gen- 
anskaffelsesprisen pr. påbegyndt år.
Telte der er mere end 8 år gamle, erstattes ikke.
Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandlerga- 
ranti, dækkes ikke.

Betingelser vedrørende forteltet
20. Omfang

Betingelser vedrørende indboet
21. Omfang

21.1
Alt indbo, som hører til, og beror i campingvognen, er 
dækket med indtil kr. 23.849 (Indeks 2020), mod de under 
punkt 19, litra a-f, nævnte skader.
Forsikringen dækker ikke:
a. Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stry-  
 ges, tørres, røges eller lignende udsættes for ild eller  
 varme og derved kommer i brand eller beskadiges.
b. Skade  på  elektriske  maskiner,  ledninger,  apparater
 - herunder radio- og fjernsynsapparater og lignende -  
  foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektri- 
  ske fænomener, hvortil også henregnes induktion  
  fra elektrisk uvejr, der hverken har ildsvåde (brand)  
  til følge, eller er en følge af ildsvåde.

c. Tab af penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld-  
 og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlin- 
 ger.

21.2 
Såfremt beskadigede eller stjålne genstande er omfattet af 
forsikringstagerens indboforsikring for helårsboligen, dæk-
kes de ikke af nærværende forsikring.

21.3 
Søfartøjer og motordrevne køretøjer (herunder knallerter), 
cykler eller dele hertil, omfattes ikke af forsikringen.

Betingelser vedrørende redningsforsikringen
22. Omfang

22.1 
Ved en af forsikringen omfattet begivenhed, indtruffet i 
udlandet, dækker forsikringen med et beløb, svarende til 
campingvognens (incl. forteltet) værdi, udgifter til hjem-
transport af campingvognen, bugsering og bjærgning, 
fremskaffelse af reservedele, toldafgifter ved tyveri af 
vognen, hjemrejse med tog eller skib fra uheldsstedet (tu-
ristklasse), nødvendig lokal befordring og uforudset hotel-
ophold overalt i Europa, eksklusive Danmark.

22.2 
Ved uheld i udlandet skal SOS-International A/S kontaktes.

22.3
De fuldstændige vilkår vedrørende denne del af forsikrin- 
gen, fremgår af det røde SOS-kort, som til enhver tid kan 
rekvireres hos selskabet.

Betingelser vedrørende retshjælpsforsikringen
23. Omfang

23.1 
Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbind- 
else med visse civile retstvister (men ikke straffesager), 
hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af 
vognen, med indtil kr. 175.000.

23.2
Der beregnes en selvrisiko på 10% (dog mindst kr. 2.500) 
af de erstatningsberettigede omkostninger.

23.3 
De fuldstændige vilkår vedrørende denne forsikring, kan 
rekvireres hos selskabet.
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For private forsikringer gælder følgende:
Fortrydelsesret
Efter kapitel 4 a i Lov om visse Forbrugeraftaler, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret 
ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, 
hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen 
regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget 
underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du 
har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tids-
punkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne 
mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. 
Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag 
eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den føl-
gende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du  underrette  AROS 
FORSIKRING G/S om, at du har fortrudt aftalen. Gives 
denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du 
sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig 
bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende 
brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

AROS FORSIKRING G/S
Viby Ringvej 4
8260 Viby J.
Tlf. 7010 4222
CVR-nr. 35992715
aros@arosforsikring.dk


