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Forsikringens omfang

Forsikringens omfang
der er nævnt i pkt. 4.0 a) -h) og de
generelle undtagelser, der er nævnt i
pkt. 12.0 a) - h).

Forsikringsbetingelser for
påhængsvogn - PÅH-5
1.0

Sikrede personer
Fortelt til campingvognen er dækket.
Erstatning af fortelt er indeholdt i forsikringssummen, som fremgår af policen.
Se dog begrænsning i punkt 4.0 e).

Sikret er forsikringstageren og enhver,
der med lovlig adkomst benytter den
forsikrede påhængsvogn.
Sikret under indboforsikringen er forsikringstageren og dennes husstand.
Ved husstand forstås familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren
og de personer, der er gift med eller
lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn.
For at være omfattet af forsikringen
skal de pågældende personer være
tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Logerende er ikke
omfattet af forsikringen.
Dele-, pleje- og aﬂastningsbørn er
omfattet af forsikringen, når de bor
hos forsikringstageren, hvis de ikke er
omfattet af en anden indbo/familieforsikring.
Forsikringstagerens eller husstandens
ugifte børn under 21 år, der ikke bor
hjemme hos forsikringstageren,
er omfattet af forsikringen, når de
pågældende personer hverken er gift
eller har fastboende børn hos sig.

2.0

Dækningsområde
Forsikringen dækker i Europa samt
i de lande uden for Europa, der er
tilsluttet "grøn-kort"-ordningen.

3.0

f) Skader forårsaget ved opstigning
af grund- eller kloakvand eller ved
udsivning af vand og andre væsker

Udover påhængsvognen dækker forsikringen fastmonteret tilbehør med
indtil 15.300 kr. (indeksreguleres –
indeks 2014).
Afmonteret tilbehør og værktøj er
dækket med indtil 7.700 kr. (indeksreguleres – indeks 2014), dog alene
når dette anvendes i forbindelse med
den forsikrede påhængsvogn.

4.0

Undtagelser ved skade på
påhængsvogn
Forsikringen dækker ikke:
a) Skade, der alene opstår i og
er begrænset til mekaniske dele,
medmindre skaden sker ved brand,
lynnedslag, eksplosion, tyveri,
røveri, hærværk eller under bugsering ved hjælp af andet transportmiddel
b) Tyveri eller skade, der påføres
påhængsvognen eller dele heraf
under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling heraf,
medmindre skaden skyldes kørsel,
brand eller nedstyrtning fra lift

Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker din påhængsvognsforsikring (tegnet i PenSam
Forsikring) kun subsidiært.

c) Skade, der er en følge af vejrligets
påvirkninger (f eks. tæring, rust og
frostsprængning), eller den forringelse af påhængsvognen, der er en
følge af slitage, herunder stenslag
i lak, ridser o.l.

Forsikringens omfang for
påhængsvogn

d) Fabrikations- og konstruktionsfejl

Forsikringen omfatter den påhængsvogn (camping- og teltvogn eller trailer),
der fremgår af policen, og forsikringen
dækker skade ved tab eller beskadigelse
af enhver art bortset fra de undtagelser,

e) Stormskade på antenner og sommerfortelte sket i perioden fra 1. oktober
til 1. marts. Vinter- og helårsfortelte
er dækket hele året.
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g) Skader forårsaget af stormﬂod i
henhold til Bekendtgørelse af lov
om stormﬂod og stormfald
h) Afsavnstab

5.0

Erstatningsopgørelse for
påhængsvogn/fortelt
Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontantbeløb eller
lade det beskadigede reparere.
Afgøres skaden med en kontant betaling
eller kommer påhængsvognen ved
tyveri ikke til veje inden 4 uger efter,
at selskabet har modtaget skriftlig
anmeldelse, fastsættes erstatningen
til det beløb, som en påhængsvogn af
tilsvarende alder og stand ville kunne
anskaﬀes for mod kontant betaling.
Den skaderamte påhængsvogn tilfalder selskabet.
Påhængsvognen skal ved reparation
sættes i samme stand som før skaden.
Selskabet er berettiget til at anvise
reparatør. Forøgede udgifter ved
reparation foretaget udenfor normal
arbejdstid samt eventuel forringelse
af påhængsvognens handelsværdi som
følge af reparationen erstattes ikke.
Er skaden opstået, mens påhængsvognen var overladt til reparatør eller
forhandler, skal reparationen, som
kan udføres på den pågældendes eget
værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som
reparatøren normalt betaler for en
sådan reparation.
Den maksimale erstatning for campingvogn og fortelt kan ikke overstige
den forsikringssum, der fremgår af
policen. Såfremt forsikringsværdien
overstiger forsikringssummen, kan
underforsikring gøres gældende.

Forsikringens omfang

Den maksimale erstatning for indbo
udgør 44.000 kr. (indeksreguleres –
indeks 2014). Den maksimale erstatning for fastmonteret tilbehør udgør
15.300 kr. (indeksreguleres – indeks
2014). Den maksimale erstatning for
afmonteret tilbehør og værktøj udgør
7.700 kr. (indeksreguleres – indeks 2014.

skade, der kan være påført påhængsvognen, tillige transportomkostninger til påhængsvognens hjemsted.

Afskrivningstabel for fortelte

De nævnte transportudgifter er ikke
dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement
el. lign.

0-1 år 100 %

Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst og uden anvendelse af vold og
bemærket i gerningsøjeblikket.

Ved skade i udlandet skal der i hvert
enkelt tilfælde træﬀes aftale med
SOS-International om omfanget af en
eventuel transport.

Akryl- og bomuldsfortelte - kørende
campingvogn:
Alder erstatning i procent

f) Ran, røveri og tricktyveri.

6.0

Ved røveri forstås tyveri ved
anvendelse af vold eller trussel om
øjeblikkelig anvendelse af vold.
Ved tricktyveri forstås tyveri af de
forsikrede genstande begået af en
person, som under falsk dække
har snydt sig til at komme ind i
campingvognen.

Forsikringens omfang for
indbo i campingvognen

1-2 år 100 %

g) Indbrudstyveri. Indbrud foreligger,
når tyven har skaﬀet sig adgang til
campingvognen eller forteltet ved
vold mod lukkede døre-, vinduer
eller andre indgangsåbninger eller
ved dirke, falske eller tillistede
nøgler. Forsikringsdækningen er
betinget af, at døre-, vinduer og
andre indgangsåbninger holdes
forsvarligt aﬂåste.

Forsikringen omfatter almindeligt
privat indbo og inventar, som hører
til og beﬁnder sig i campingvognen
eller forteltet med indtil 44.000 kr.
(indeksreguleres – indeks 2014).

2-3 år 80 %
3-4 år 70 %
4-5 år 60 %
5-6 år 50 %
6-7 år 40 %

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

7-8 år 30 %
8-9 år 20 %
9-10 år 10 %
>10 år 10 %

Fortelte - stationær campingvogn:
Alder erstatning i procent
0-1 år 100 %

7.0

h) Simpelt tyveri. Tyveri fra fortelt og
fra uaﬂåst campingvogn, når campingvognen er beboet*.

Hvad dækker indboforsikringen?
8.0
Forsikringen dækker:

Undtagelser ved skade på
indbo i campingvognen

1-2 år 100 %
2-3 år 100 %
3-4 år 80 %

a) Færdselsuheld som er en følge af
sammenstød, væltning eller påkørsel

4-5 år 60 %
5-6 år 40 %
6-7 år 20 %
7-8 år 10 %

b) Brand, lynnedslag og eksplosion
c) Nedstyrtning af luftfartøj eller
genstande herfra

8-9 år 10 %
9-10 år 10 %
>10 år 10 %

Nødvendige omkostninger ved påhængsvognens transport til nærmeste
reparatør betales af selskabet, såfremt
transporten på grund af beskadigelse
er nødvendig. Kommer påhængsvognen efter tyveri eller røveri atter til
veje, betaler selskabet ud over den

d) Vand eller kølervæske, der pludseligt strømmer ud fra sædvanlige
installationer
e) Storm (svarende til vindhastighed
på mindst 17,2 m pr. sekund),
herunder skypumpe og derved
forvoldt nedbørsskade. Det er en
betingelse, at der samtidig er konstateret skade på campingvognen
eller forteltet.
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Forsikringen dækker ikke:
a) Genstande, som er eller ville være
omfattet af indbo/familie- eller
anden løsøreforsikring
b) Særligt privat indbo*, rede penge,
pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt-, frimærke- og andre
samlinger, cykler, knallerter, motordrevne køretøjer og søfartøjer
samt dele og tilbehør hertil
c) Skade på genstande, der forsætlig
udsættes for ild og varme og derved
beskadiges, svidning eller smeltning
af småhuller, forårsaget af gløder
fra tobaksrygning, stjernekastere
el. lign.

Forsikringens omfang

d) Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater – herunder
radio- og TV-apparater o.lign. –
foranlediget ved kortslutning eller
andre rent elektriske fænomener,
hvortil også regnes induktion, der
hverken har ildsvåde (brand) til
følge eller er en følge af ildsvåde
(brand)
e) Skade forårsaget ved opstigning
af grund- eller kloakvand eller ved
udsivning af vand og andre væsker
f) Skade forårsaget af stormﬂod i
henhold til Bekendtgørelse af lov
om stormﬂod og stormfald
Der henvises i øvrigt til de generelle
undtagelser i pkt. 12.0.

9.0

Erstatningsopgørelse for
indbo
Genstande, der kan dokumenteres
indkøbt som nye inden for de sidste
2 år før skaden, erstattes med genanskaﬀelsesprisen for tilsvarende nye
genstande.
For andre genstande kan der foretages fradrag for værdiforringelse
som følge af alder, brug, mode,
nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder. For genstande,
hvor nytteværdien ikke er væsentlig
nedsat før skaden, kan der kun gøres
fradrag for nedsat anvendelig eller
andre omstændigheder, men ikke for
alder og brug.

10.0 Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker i tilknytning til
kaskoforsikringen for påhængsvognen
og indboforsikringen for privat indbo.
Forsikringen omfatter omkostninger
ved visse private tvister, hvor forsikrede er part i sin egenskab af ejer eller
bruger af den forsikrede påhængsvogn eller dertil hørende indbo.
Dækningssummen udgør 175.000 kr.
Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede
omkostninger, dog mindst 2.500 kr.
Speciﬁcerede forsikringsbetingelser
kan fås ved henvendelse til selskabet
eller ﬁndes på hjemmesiden:
www.pensam.dk/forsikring.

11.0 Redingsforsikring i udlandet
Redningsforsikringen dækker i Europa
samt i de lande udenfor Europa, som
er tilsluttet "grønt-kort"-ordningen.
De fuldstændige forsikringsbetingelser for redningshjælp i udlandet fremgår af det røde SOS-kort.
Såfremt der er tegnet speciel forsikring for kørsel i udlandet, dækker din
påhængsvognsforsikring i PenSam
Forsikring kun i det omfang, hvor den
anden forsikring ikke dækker.

d) Skade forvoldt ved indtagelse af
euforiserende stoﬀer eller, hvis
personen på grund af sygdom,
mangel på søvn og/eller indtagelse
af medicin var ude af stand til at
føre det trækkende køretøj på
betryggende måde
e) Skade forvoldt, mens det trækkende køretøj blev ført af en
person, der ikke har lovbefalet
kørekort
f) Skade for hvilken der kan kræves
erstatning i henhold til anden
forsikring
g) Såfremt skaden ikke er forvoldt af
forsikringstageren eller fast bruger,
er skaden dækket af forsikringen,
medmindre det godtgøres, at forsikringstager eller fast bruger vidste
eller burde vide, at der forelå
omstændigheder som ovenfor
beskrevet (jvf. a)-f)) eller, at
ukendskabet hertil skyldes grov
uagtsomhed. Har selskabet på
andet grundlag end policens måtte
betale en skade, der ikke er dækket
af forsikringen, har selskabet
regresret for de afholdte udgifter.

Forsikringen dækker ikke:

h) Er skaden sket som følge af forhold
nævnt i punkt 12 a) og c) bortfalder forsikringsdækningen for alle
sikrede, jf. forsikringsaftalelovens
§ 54. Dette gælder dog ikke, hvis
der er noteret en panthaverdeklaration inden skaden skete.

Selskabet er berettiget til at overtage
en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden.

a) Skade forvoldt med forsæt, ved
hensynsløshed eller grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens § 18

i) Skade eller ansvar for skade, der
intræder som en direkte eller
indirekte følge af NBCR terror*

Selskabet er berettiget til at yde
erstatning ved genlevering samt til
at opfylde sin erstatningspligt ved
at sætte den beskadigede genstand
i væsentlig samme stand som før
skaden.

b) Skade, der skyldes, at påhængsvognen var behæftet med sådanne
mangler, at det var uforsvarligt at
benytte det

12.0 Generelle undtagelser

c) Skade forvoldt ved selvforskyldt
beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens
§ 20 og regler om spirituskørsel i
Færdselslovens § 53, stk. 1 og 2
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13.0 Anmeldelse af skade
Ved enhver skade, der er omfattet af
forsikringen, skal du straks anmelde
skaden til selskabet. Anmeldelsen
skal indeholde så fyldestgørende
oplysninger som muligt. Ved tyveri,
røveri og hærværk skal der tillige omgående ske anmeldelse til nærmeste
politi.

Forsikringens omfang

Du må ikke uden selskabets samtykke
træﬀe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, såfremt det
ville være ulovligt eller uforsvarligt at
køre videre med påhængsvognen.
Skader, som hører under redningsforsikringen, skal anmeldes direkte til
SOS International.

14.0 Dokumentation
For at få erstatning skal du kunne
dokumentere eller sandsynliggøre,
at du har haft det beskadigede eller
stjålne.
Du skal også kunne dokumentere,
hvornår købet har fundet sted og til
hvilken pris. Dokumentation kan være
kvitteringer, regninger eller købskontrakter.
Er købet foretaget privat, skal du
sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvad
der er købt og til hvilken pris.
Overdragelseserklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber
og sælger.
Hvis du ikke kan dokumentere eller
sandsynliggøre dit erstatningskrav,
kan selskabet afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn.
I egen interesse bør du derfor gemme
kvitteringer for køb af alle nye ting, og
du bør gemme kvitteringer i mindst 5
år for mere langvarige forbrugsgoder.
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Afsnit 2

Generelt
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Generelt

Generelt
1.0

Fortrydelsesfrist
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
meddelelse om, at forsikringsaftalen
er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette
tidspunkt. 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 følgende hverdag.

2.0

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal
du underrette selskabet (PenSam
Forsikring) om, at du har fortrudt
aftalen. Gives denne meddelelse
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.
Meddelelsen om, at du har fortrudt
aftalen, skal gives til:
PenSam Forsikring
Jørgen Knudsens Vej 2,
3520 Farum
Du kan også sende meddelelsen
pr. mail til: forsikring@pensam.dk.

3.0

Betales præmier ikke efter påkrav,
sender selskabet et rykkerbrev. Dette
rykkerbrev indeholder oplysning om
selskabets ret til at opsige forsikringen. For hvert rykkerbrev, der må
udsendes, opkræves gebyr.

Selskabet er tilsluttet BS, hvorigennem
betaling af præmie m.v. kan foretages.
Nærmere oplysninger kan fås i din bank.

4.0 Indeksregulering, afgifter og
selvrisiko
Præmie, gebyrer og selvrisici indeksreguleres. Selvrisiko for retshjælp
indeksreguleres ikke.
Dækningssummer og andre beløb
nævnt i betingelserne og policen
indeksreguleres ikke, medmindre
andet er anført.
Indeksreguleringen sker i takt med
ændringen i det lønindeks for den
private sektor, som Danmarks Statistik
oﬀentliggør.
Hvis udgivelsen af dette lønindeks
ophører, kan selskabet fortsætte
indeksreguleringen på grundlag af et
andet indeks, der oﬀentliggøres af
Danmarks Statistik.
Skadeforsikringsafgiften og andre
afgifter betales af forsikringstageren
efter lovgivningens regler herom.

Ændres betalingsadressen, skal du
straks underrette selskabet.

Ved enhver skade gælder den selvrisiko, der fremgår af policen.
Der er ingen selvrisiko efter 2 år uden
skader på forsikringen. Uanset hvilken
selvrisiko forsikringen er tegnet med,
betales ingen selvrisiko ved skader
efter 2 års skadesfrihed i selskabet.
Ved en skade starter perioden forfra,
og der skal igen optjenes 2 års skadesfrihed, før selvrisikoen ikke skal
betales i tilfælde af en skade.
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Andre ændringer af præmie,
selvrisiko og forsikringsvilkår
Såfremt selskabet ønsker at foretage
væsentlige ændringer i forsikringsvilkår, selvrisiko og præmie til ugunst ud
over de ændringer, der følger af pkt.
4.0, kan dette kun ske ved udløbet
af en forsikringsperiode med respekt
for det i pkt. 6.0 angivne opsigelsesvarsel.

Herudover er selskabet berettiget
til at opkræve renter af det forfaldne
beløb i henhold til renteloven.

Præmiens betaling
Præmien forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden og efterfølgende præmier forfalder med de
intervaller/den frekvens, der fremgår
af policen (månedlig, halvårlig eller
helårlig).

5.0

Såfremt ændringen sker i forbindelse
med en skade, gælder pkt. 6.0.

6.0

Forsikringens varighed og
opsigelse
Forsikringen er tegnet for en 1-årig
periode og er fortløbende indtil den
af en af parterne skriftligt opsiges med
mindst 1 måneds varsel til den årlige
fornyelsesdag (hovedforfaldsdag).
Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.
Efter enhver anmeldt skade – for hvilken der er tegnet forsikring – er såvel
du som selskabet indtil 14 dage efter
erstatningens betaling eller afvisning
af skaden berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Konstaterer selskabet ved behandlingen af en skade særlige risikoforhold,
kan selskabet i stedet for opsigelse
vælge at pålægge forsikringen skærpede vilkår.
De skærpede vilkår kan eksempelvis
være tvungen selvrisiko eller ændring
af eksisterende selvrisiko, forhøjelse af præmien på forsikringen eller
begrænsning i dækningen. Selskabet
kan ligeledes kræve, at du skal foretage forebyggende foranstaltninger
som en del af de skærpede vilkår.
Skærpede vilkår i forbindelse med en
skade skal meddeles dig skriftligt med
14 dages varsel regnet fra, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist.

Generelt

Ønsker du ikke at fortsætte forsikringen på de skærpede vilkår, kan du
opsige forsikringen skriftligt med 14
dages varsel eller pr. ikrafttrædelse
for de skærpede vilkår.

8.0

For forsikringen gælder i øvrigt lov
om forsikringsaftaler.

9.0
I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales den betalte præmie for
den tid, der ligger efter forsikringens
ophør.
Endvidere er selskabet berettiget til
at opsige forsikringen med 14 dages
skriftlig varsel, såfremt den forsikrede påhængsvogn ikke vedligeholdes
forsvarligt, eller forsikringstageren
nægter selskabets adgang til at
besigtige den.

7.0

Klager
Er der opstået uoverensstemmelse
mellem dig og selskabet om forsikringen, skal du altid først klage til PenSam
Forsikring. Der er herefter mulighed
for at kontakte selskabets
klageansvarlige, hvis der fortsat er
uenighed i sagen.
PenSam Forsikring er tilsluttet
Ankenævnet for Forsikring, som kan
behandle klager over forsikringen. Du
kan hente klageskemaet på ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk, eller få det ved at kontakte
PenSam Forsikring.

Lovgivning

Gebyrer
Selskabet kan kræve et gebyr for
rykkere, inkasso m.v. Selskabet kan
ændre gebyrer af økonomiske årsager, f.eks. med det formål at skabe
bedre overensstemmelse mellem
omkostningen ved den pågældende
service og gebyret for samme. Selskabet kan af samme årsager indføre
nye gebyrer.

10.0 Tilsyn og garantifond
PenSam Forsikring er under tilsyn af
Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100
København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.
ﬁnanstilsynet.dk, og er tilsluttet
garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

11.0 Ikrafttræden
Betingelserne er gældende fra 1.
juli 2019.

Du kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene efter
dansk ret.
Du kan ﬁ nde hjælp til at klage i PenSam's
klagevejledning, som du kan få
tilsendt, eller ﬁ nde på hjemmesiden
www.pensam.dk.
Hvis du vil klage over selskabet, kan
det herudover ske via EU’s onlineplatform for forbrugerklager vedrørende
online-transaktioner, som derefter
sørger for at videresende din klage til
Ankenævnet for Forsikring. Du kan ﬁ
nde EU’s onlineplatform og yderligere information her: http://ec.europa.
eu/consumers/odr
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Ordforklaring

Ordforklaring
Beboet campingvogn
Det vil sige, når forsikringstageren
opholder sig eller overnatter i campingvognen.
Særligt privat indbo
Antikviteter, elektriske apparater til
billede, foto, lyd, kommunikation,
kopiering, navigation eller spil og
tilbehør til disse (herunder antenner),
kikkerter, kunstværker, malerier,
musikinstrumenter, pelse og pelsværk,
private computere med tilbehør,
skind og skindtøj, spiritus, vin, ure,
våben, ammunition, og ægte tæpper.
NBCR-terror
Terrorhandlinger ved brug af
nukleare, biologiske, kemiske eller
radioaktive våben.
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PenSam Forsikring A/S
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 99
forsikring@pensam.dk
www.pensam.dk/forsikring
CVR-nr. 17 11 81 88
Hjemsted Farum

39.15.712.1928

