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A. Generelle betingelser
1.

Hvem er dækket af forsikringen?

1.1

Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der
med forsikringstagerens billigelse benytter vognen.

1.2

Virksomheder, der har fået overladt vognen til
reparation eller service, er kun dækket for kørselsskader, såfremt kørslen sker i forsikringstagerens
interesse, f.eks. afprøvning efter reparation.

1.3

Ved salg af vognen er en ny ejer dækket af
forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det
omfang, der ikke er tegnet anden forsikring.

2.

Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for
Europa, der er tilsluttet “Grøntkort”-ordningen.

2.2

Stationære campingvogne er dog kun dækket
på Færøerne.

2.3

Den under punkt 2.1 nævnte dækning, herunder
redningsforsikringen, kan af selskabet ændres
eller opsiges med 14 dages varsel, uden at dette
får virkning for de øvrige dele af forsikringen.

3.1

En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter
første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted
inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets
dækningspligt

4.5

Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er selskabet
berettiget til at opkræve et rykkergebyr.

5.

Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af
policen, for 1 år ad gangen og fortsætter hvis ikke
forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig
med mindst 1 måneds varsel.

5.2

Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren
som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens
betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til
skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel.

6.

Undtaget fra forsikring er skader eller ansvar for
skader, der indtræder som en direkte eller indirekte
følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten
sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid

6.2

Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til
sædvanligt industrielle, medicinske eller videnskabelige
formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse med reaktor- eller
acceleratordrift.

Selskabet skal straks underrettes om følgende forhold:

. Såfremt oplysninger på policen er forkerte
eller ændres.

.
4.

forsikringen. Præmien, der vedrører perioden
efter forsikringens ophør tilbagebetales.
Ved køb af anden vogn. Den nyanskaffede vogn indgår i dækningen og reguleres efter gældende tarif.

Præmiens betaling

4.1

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttræden og senere præmier til de anførte
forfaldsdage.

4.2

Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren
opgivne betalingsadresse.

4.3

Betales præmien ikke efter første påkrav, sender
selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen.
Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved
udløbet af den i påmindelsen anførte frist
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Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv.

6.1

Hvad skal selskabet have besked om?

. Hvis vognen sælges. Ved salg af vognen ophører

Fornyelse og opsigelse

5.1

Hvor dækker forsikringen?

2.1

3.

4.4

7.

Selvrisiko

7.1

Campingvogn/kasko 4.000 kr.
Campingvogn/indbo 1.500 kr.
Anhænger/kasko 500 kr.

7.2

Er anden selvrisiko fastsat i policen, er denne
selvrisiko gældende.

8.
8.1

Indeksering
Forsikringspræmien indeksreguleres på baggrund
af det af Hagstovu Føroya offentliggjorte brugerprisindeks én gang årligt. Basis for reguleringen er
øgningen i procentsatsen for brugerprisindekset
frem til 3. kvartal sammenholdt med samme periode
året før. Ændringen træder i kraft til forsikringens
hovedforfald. Er procentøgningen mindre end 2%, bliver
præmien dog reguleret med 2%. Hvis udgivelsen af det
anvendte indeks ophører, har Trygd ret til at fortsætte
indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks.

B. Kaskoforsikring
9.

Hvilke skader dækker forsikringen?

9.1

Kaskoforsikringen for vognen dækker, bortset fra de
anførte undtagelser, enhver skade på den forsikrede
vogn, samt tab af vognen ved tyveri eller røveri.

9.2

Udover vognen omfatter dækningen fastmonteret
tilbehør, herunder telte samt afmonteret tilbehør,
der alene anvendes i forbindelse med vognen.

9.3

Fastmonteret musikanlæg erstattes med
max. 10.000 kr. inklusiv montering.

9.4

Vognens fortelte er dækket med max. 20.000 kr.
Skade på fortelt som følge af storm, orkan, skypumpe
og lignende, er kun dækket i perioden fra 1. april
til 30. september.

10.

Udstrømning af vand, olie og kølevæske

10.1

10.2

Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning
(altså ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølevæske el. lign. fra installationer eller beholdere på
20 liter og derover.
Forsikringen dækker ikke:

11.5

Skade forvoldt i forbindelse med hastighedskonkurrencer, og anden kap- og væddeløbskørsel
på privat eller offentlig vej.

11.6

Hærværksskader på vogne der befinder sig på arbejdspladser eller byggepladser.

11.7

Skade der skyldes, at vognen var behæftet med
sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte
den – f.eks. dæk, der er så nedslidte, at de er ulovlige.

11.8

Skade eller tyveri, mens vognen er solgt eller overladt
til reparatør, forhandler eller andre til reparationer,
serviceeftersyn til salg eller på anden måde at have i
varetægt. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er
sket i forbindelse med kørsel, brand eller i vaskehaller
— se punkt 1.2.

12.

Kaskoforsikringen dækker heller ikke, når en skade er:
12.1

Forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed,
jf. forsikringsaftalelovens § 18.

12.2

Forvoldt, mens vognen blev trukket af et køretøj, som
blev ført af en person, der var beruset, jf. forsikrings
aftalelovens § 20 og reglerne om spirituskørsel i nugældende færdselslov §§ 59 og 59a.

12.3

Forvoldt, mens vognen blev trukket af et køretøj, som
blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes
mangel på kørefærdighed.

12.4

Hvis forsikringstageren ikke selv har forvoldt de under
punkt 11.0 til 11.3 nævnte skader, er disse dækket af
forsikringen, med mindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om eller burde vide, at der forelå
omstændigheder som beskrevet i nævnte bestemmelser, eller at hans ukendskab hertil skyldtes grov
uagtsomhed.

12.5

Har selskabet på andet grundlag end policens måttet
erstatte en skade, er selskabet berettiget til at kræve
beløbet tilbagebetalt af forsikringstageren (regresret).

• Skade opstået ved påfyldning eller aftapning
af olie og kølevæske.
• Skade som følge af frostsprængning.

11.
11.1

Forsikringen dækker ikke
Skade, der alene opstår i og er begrænset til vognens
mekaniske dele, med mindre sådan skade er overgået
vognen ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk.

11.2

Skade, der påføres vognen eller dele heraf under og
i forbindelse med bearbejdning eller behandling,
medmindre skaden skyldes kørsel eller brand,
se punkt 1.2.

11.3

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

11.4

Skade forvoldt i forbindelse med enhver kørsel på
bane eller område, der er afspærret til hastighedskonkurrencer (manøvre- og specialprøver), kapog væddeløbskørsel.

Forsæt, spiritus, kørekort mv.
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B. Kaskoforsikring
13.

Transportudgifter

13.1

Ved skade, der er dækket på kaskoforsikringen, dækkes
rimelige transportudgifter til nærmeste værksted
på Færøerne, såfremt transporten er nødvendig.

13.2

Forsikringen dækker nødvendige udgifter til transport
af køretøjet til hjemsted, hvis dette efter tyveri eller
røveri atter kommer til veje.

13.3

Transportudgifter er dog ikke dækket, hvis
forsikringstageren er sikret gennem anden
forsikring, abonnement hos redningskorps el. lign.

14.

Redningsforsikring i udlandet

14.1

Forsikringen dækker redningsudgifter i forbindelse
med en kaskoskade. Forsikringen omfatter på
hængsvogne og campingvogne, samt varevogne
med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

14.2

Dækningen er i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende forsikringsbetingelser
for redningsforsikring i udlandet.

14.3

De fuldstændige vilkår fremgår af det senest gældende
røde SOS-kort, der til enhver tid kan rekvireres hos
selskabet.
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15.

Retshjælpsforsikring

15.1

Forsikringen dækker retshjælpsforsikring
i tilknytning til kaskoforsikringen.

15.2

Retshjælpsforsikring dækker sikredes udgifter til
sagsomkostninger ved private retstvister, der kan
indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

15.3

Ved behov for forsikringens dækning, bør forsikringstageren rette henvendelse til en advokat, da det er en
betingelse for forsikringens dækning, at en advokat
vil påtage sig sagen.

15.4

Forsikringen dækker udgifter op til 75.000 kr. Selvrisiko
udgør 10% af erstatningen pr. instans, dog min. 2.500 kr.

15.5

De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning
kan rekvireres hos selskabet eller downloades
på www.trygd.fo

C. Ansvarsforsikring
gælder kun for private campingvogne

16.
16.1

16.2

17.
17.1

Hvilke skader dækker forsikringen?

18.3

Ansvar for skade forvoldt af forsikringstageren med
forsæt eller grov uagtsomhed, under selvforskyldt
beruselse eller påvirkning af narkotika.

18.4

Ansvar for skade på ting forårsaget af spildevand.

18.5

Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne
køretøjer – herunder knallerter – samt ved kørsel
med vognen tilkoblet motordrevet køretøj.

Hvornår er man ansvarlig?

18.6

Ansvar, der ifaldes ved udøvelsen af en i gennem vognen
drevet erhvervsvirksomhed.

Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man
ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade.
Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den
hændelig. Forsikringen dækker ikke hændelige skader.

19.1

Ved ansvarsskade skal der straks indsendes anmeldelse til
selskabet. Dette gælder også, når erstatningskrav rejses
eller formodes at ville blive rejst. Er skaden sket under et
færdselsuheld, skal skaden tillige straks anmeldes til politiet.

19.2

Erstatningspligten må ikke anerkendes uden
Trygd´s samtykke, og Trygd træffer bestemmelse
om sagens behandling.

Forsikringen dækker det erstatningsansvar,
forsikringstageren pådrager sig ved beskadigelse af
personer eller ting, når det erstatningspådragende
erstatningsansvar finder sted på Færøerne i
forsikringstiden og vedrører campingvognen eller
dens pasning, så længe den anvendes til privatformål
af forsikringstageren og dennes husstand.

Forsikringssummer
Ansvarsforsikringen dækker med hver
forsikringsbegivenhed med indtil:

. 10.000.000 kr. for personskade
. 5.000.000 kr. for tingskade (herunder dyr)
17.2

18.

19.

I tilfælde af skade

Udover erstatning til skadelidte betales omkost
ninger i forbindelse med erstatningssagen samt
eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv
om forsikringssummen derved overskrides.

Forsikringen dækker ikke

18.1

Ansvar som følge af at forsikringstageren ved aftaler
eller på anden måde har pådraget sig et videregående
ansvar end efter dansk rets almindelige regler om
erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

18.2

Ansvar for skade på ting som tilhører nogen af de
sammen med forsikringstageren boende familiemedlemmer, som forsikringstageren eller disse har
til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring,
behandling eller i varetægt i øvrigt, eller som
nogen af dem har sat sig i besiddelse af.
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D. Indboforsikring
gælder kun for campingvogne

20.

Hvilke genstande er dækket?

20.1

Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo
og løst inventar, der tilhører campingvognen, og
som sædvanligvis befinder sig i campingvognen.

20.2

Forsikringen omfatter ikke:

. guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker.
. penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamling.
. antikviteter, malerier, kunstværker, ægte
.
21.

tæpper, pelsværk, vin og spiritus.
cykler, søfartøjer og motordrevne
køretøjer eller dele hertil.

Forsikringssum

21.1

Forsikringen for indbo i campingvognen dækker for
hver forsikringsbegivenhed med op til 20.000 kr.

21.2

I forbindelse med skade dækkes rimelige
udgifter til redning og bevaring af de forsikrede
genstande, ud over forsikringssummen.

22.
22.1

Brand
Brand (ildsvåde), eksplosion, direkte lynnedslag og
nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra, samt skader
efter pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg.

22.1.2

Forsikringen dækker ikke:

. Skader, der alene består i svidning, smeltning
.
.

eller småhuller fremkaldt af gløder fra
tobaksrygning, ildsted eller lignende.
Skader på ting, der med forsæt udsættes for ild
eller varme, selv om den pågældende genstand
derved kommer i brand.
Skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater
(f.eks. radio- og fjernsynsapparater) foranlediget ved
kortslutning, medmindre skaden har brand til
følge eller er en følge af brand.

Forsikringen dækker skader ved eksplosion. Ved
eksplosion forstås en meget hurtigt forløbende
forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig
varme og som regel ledsages af et brag og et lysglimt.

22.1.4

Forsikringen dækker ikke skade ved
sprængninger. En trykkoger med tilstoppet
ventil kan sprænge, men ikke eksplodere, her
sker ingen antændelse eller kemisk proces.

22.1.5

Forsikringen dækker skader, som følge
af direkte lynnedslag, samt skader ved
nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

22.1.6

Der er kun tale om et direkte lynnedslag,
når der på campingvognen kan konstateres
skader, der er en umiddelbar følge af
lynets strøm eller varmepåvirkning.

22.1.7

Forsikringen omfatter ikke skader, der stammer
fra sprængstof medført i luftfartøj.
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Udstrømning af vand, olie og kølevæske
Forsikringen dækker skader ved pludselig
udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af
vand, olie, kølevæske el. lign fra installationer
eller beholdere på 20 liter og derover.

22.2.2

Forsikringen dækker ikke:

. Skader opstået ved påfyldning eller aftapning af
olie og kølevæske.

. Skader som følge af frostsprængning.
22.3

Skade som følge af voldsomt sky- eller
tøbrud, storm eller snetryk

22.3.1

Forsikringen dækker nedbørs-, storm- og
snetryksskader, hvis disse er en umiddelbar følge
af anden dækningsberettiget skade på vognen,
hvori de sikrede genstande befinder sig.

22.3.2

Forsikringen dækker ikke:

. Skader på udendørs ting.
. Skader som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb.

Hvad dækker indboforsikringen?

22.1.1

22.1.3

22.2
22.2.1

22.4
22.4.1

22.5

Færdselsuheld
De forsikrede genstande er dækket mod tab og
beskadigelse som følge af færdselsuheld (sammenstød,
påkørsel, væltning), hvor et trafikmiddel er indblandet.
Tyveri/hærværk

22.5.1

Forsikringen dækker tyveri fra forsvarlig aflåst
campingvogn, samt hærværk i forbindelse hermed.

22.5.2

I den tid campingvognen er beboet, dækker forsikringen
tillige tyveri/hærværk af/på de forsikrede genstande,
der befinder sig udendørs eller i uaflåst campingvogn.

22.5.3

Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte
genstande. Erstatningen for genstande, der befinder
sig udendørs eller i uaflåst campingvogn, kan ikke
overstige 10% af forsikringssummen for indbo.

22.6
22.6.1

Røveri/overfald
Forsikringen dækker røveri og overfald, hvorved forstås,
tyveri som sker under anvendelse af vold eller trusler
om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker
også tyveri, der sker åbenlyst og uden vold eller trusler,
hvis den sikrede med det samme råber om hjælp.

E. Hvis skaden sker
23.
23.1

23.2

23.3

24.

Anmeldelse af skade
Fælles for alle skader gælder:
. At sikrede i skadetilfælde altid retter henvendelse
til selskabet, således at vi kan bistå med
råd og vejledning.
. At sikrede efter bedste evne skal forsøge at
begrænse skaden.
. At sikrede ved tyveri, overfald og hærværk straks,
og uden unødigt ophold, skal give anmeldelse til
politiet, og kvittering for anmeldelsen indsendes til
selskabet sammen med skadesanmeldelse. Ved
tyveri i udlandet skal der med skadesanmeldelsen
til selskabet indsendes en skriftlig bekræftelse
af politianmeldelsen fra det stedlige politi.
Det er nødvendigt, at det ved tyverianmeldelse
sandsynliggøres, at der er sket et tyveri.
. Bliver hændelsen ikke anmeldt til politiet
uden unødigt ophold, kan det få følger for
evt. skadeerstatning.
. At sikrede ikke uden selskabets samtykke, kasserer
eller fjerner beskadigede genstande eller igangsætter
reparationer. Mindre reparationer på vognen kan dog
iværksættes, hvis det vil være ulovligt eller
uforsvarligt at køre videre med vognen.
. At sikrede snarest muligt leverer selskabet en
fortegnelse over de skadesramte genstande,
samt hvis selskabet forlanger det en fortegnelse
over ikke skaderamte genstande
Ved anmeldelse af skade skal det anmeldte krav
bedst muligt dokumenteres. Dette kan gøres ved,
at der sammen med anmeldelsen, i det omfang
det er muligt, indsendes f.eks. kvittering/regning
for beløbet, købekontrakt eller fyldestgørende
beskrivelse (evt. fotos).
Skade kan anmeldes på selskabets hjemmeside
www.trygd.fo eller ved at ringe telefon +298 358 100

25.
25.1

26.

Hvordan beregnes erstatningen?
Ved skade, der er dækket af kaskoforsikringen,
afgør selskabet:
. Om vognen skal repareres eller
. Om der i stedet skal udbetales et kontant
erstatningsbeløb.

Reparation

26.1

Ved reparation skal vognen sættes i samme stand
som før skaden.

26.2

Der ydes ikke erstatning for merudgifter ved repara
tion uden for normal arbejdstid, samt eventuel
nedsat handelsværdi som følge af reparation.

26.3

Selskabet har ret til at bestemme, hvor vognen skal
repareres.

27.
27.1

27.1.1

Kontant erstatning
Der udbetales kontant erstatning, hvis vognen ved
tyveri eller røveri ikke er fundet senest 4 uger
efter, at selskabet har modtaget anmeldelsen.
Selskabet er berettiget til at udsætte udbetalingen eller
nægte udbetaling, såfremt der ikke inden fristens
udløb foreligger fyldestgørende oplysninger om, at
der er tale om en forsikringsskade.

27.2

Kontant erstatning svarer til det beløb, en tilsvarende
vogn af samme mærke, model, alder og stand vil
kunne anskaffes for mod kontant betaling på
skadestidspunktet.

27.3

Vognen tilfalder selskabet.

Dobbeltforsikring

24.1

Er vognen forsikret mod samme skade i et andet
forsikringsselskab, skal skaden ligeledes anmeldes
til dette selskab.

24.2

Har det andet selskab taget forbehold om at
dækningen ophører eller indskrænkes ved
dobbeltforsikring, gælder samme forbehold
denne forsikring. Erstatningen betales da
forholdsmæssigt af selskaberne.
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E. Hvis skaden sker
28.

Indbo

28.1

Erstatningen for skade på de forsikrede indbogenstande
kan ikke overstige forsikringssummen.

28.2

Erstatningsbeløbene skal så vidt muligt stille den
forsikrede i samme økonomiske situation, som
umiddelbart før skaden fandt sted.

28.3

Indbogenstande, der er indkøbt som nye og som er
mindre end 1 år gamle erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For andre indbogenstande kan der foretages et rimeligt fradrag
for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode,
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

28.4

Selskabet kan erstatte tabet ved enten:
. At sætte beskadigede indbogenstande i væsentlig
samme stand som før skaden, og/eller
. At godtgøre eventuel værdiforringelse eller
. At fremskaffe tilsvarende indbogenstande som
dem, der er beskadiget eller stjålet, eller
. Udbetale et kontant erstatningsbeløb.
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29.
29.1

30.
30.1

Fortrydelse
Forsikringstager kan træde tilbage fra den
indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele
selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen
af police samt forsikringsbetingelser.

Klageinstans
Ved uenighed mellem selskabet og forsikringstageren,
og såfremt en fornyet henvendelse til selskabet ikke
har ført til et tilfredsstillende resultat, kan klages til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00
mellem kl. 10 og kl. 13 dansk tid.

30.2

Klager skal indsendes på et skema, som fås hos
selskabet, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekretariat.

30.3

Ved klager til Ankenævnet skal der betales et gebyr.

P/F Trygd
Tryggingarfelag
Oknarvegur 5
P.O. Box 44
FO-110 Tórshavn
Faroe Islands
12 Tryggingartreytir

Tel +298 358 100
Fax +298 317 211
trygd@trygd.fo
www.trygd.fo

Trygd hugsar um teg

