
 

 

 

Camping-/påhængsvognforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøms Forsikring G/S          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende.  
Forsikringsbetingelserne finder du på stofo.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Camping-/påhængsvognforsikringen omfatter kaskoskader på campingvognen, Camp-let o. lign samt trailere . 

Forsikringen dækker også retshjælp, som dækker sagsomkostninger, til visse private retstvister. 
 

 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

 

Kaskoforsikring 
✓ Enhver skade på den forsikrede 

camping-/påhængsvogn  
✓ Fastmonteret tilbehør 
✓ Afmonteret tilbehør og 

standardværktøj til vognen 
 
Indboforsikring for campingvogn  
✓ Brand 
✓ Vandskade 
✓ Vejrskader 
✓ Tyveri og hærværk 
✓ Røveri og overfald 
✓ Færdselsuheld 

 
Derudover dækkes 
✓ Leje af erstatningscampingvogn 
✓ Retshjælp 

 
 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 
 
 Ansvarskader på andre personer og 

deres deres ting. Hvilke er dækket af 
køretøjets ansvarsforsikring 

 Tyveri af glemte, tabte og forlagte 
ting 

 Hvis fører er påvirket af alkohol, 
narkotika o. lign.  

 Camping-/påhængsvogne der udlejes  
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 

! Ved en dækningsberettiget skade, kan 
der være en selvrisiko, afhængig af 
dækninger og valgfrie selvrisikobeløb 

! Tyveri fra uaflåst campingvogn, fortelt 
eller udenfor, forudsætter at 
campingvognen er beboet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 Storstrøms Forsikring G/S  •  Lohmannsvej 8  •  4780 Stege 

Telefon 55 81 11 34  •  CVR-nr. 18773015  •  E-mail: post@stofo.dk 

 

 

 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen gælder i Europa, samt de lande udenfor Europa, der er med i 'Grøntkort'-ordningen. 
Stationære campingvogne, er dækket i Danmark. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal vi have besked, hvis 
- din betalingsadresse ændrer sig   
- andre risikoforhold ændrer sig 

 
Sker der en skade, så skal du hurtigst muligt, 

- anmelde den til os på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34 
- forsøge at begrænse omfanget af skaden, efter bedste evne  

- ved tyveri og hærværk, anmelde det til politiet, i det land det er sket,  
- Undgå at udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halv- eller kvartårlig 

betaling tillægges henholdsvis 5% eller 8%. Der kan betales via Betalingsservice eller 

indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når 

forsikringsperioden udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan 

også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved 

opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Ved skade kan du opsige din 

forsikring, indtil 14 dage efter erstatningsudbetaling eller afvisning af skaden. 

 

              

 

  


