
VOGNSKADEFORSIKRING - CAMPINGVOGN 
OG BOBIL. (S-707)
Vognskadeforsikring campingvogn og bobil (1991/16).

Gjelder også for campingvogn, bobil, campingpåbygg og camping-
innredning.

1 Hvor forsikringen gjelder
1.1 For bobil og campingvogn gjelder de samme regler som i 

motorvognforsikringsvilkårenes punkt 2. Se også punkt 1.3 
nedenfor.

1.2 For campingpåbygg til bilchassis og campinginnredning til 
motorvogn gjelder forsikringen der motorvognens 
vognskadeforsikring gjelder. Se også punkt 1.3 nedenfor.

1.3 Er motorvognen/trekkvognen utenlandsregistrert, gjelder 
forsikringen bare i Norden. Dette gjelder ikke dersom den 
norske motorvognen/trekkvognen er erstattet av 
utenlandsregistrert i forbindelse med skade etter reisens 
begynnelse.

2 Hva forsikringen omfatter
Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er forsikret. 
Forsikringen gjelder bare gjenanskaffelsesverdien av det som er 
medregnet i premieberegningsgrunnlaget.

2.1 Forsikringen omfatter den campingvognen eller bobilen som er 
beskrevet i forsikringsbeviset. I tillegg omfatter forsikringen 
utstyr som var montert av forhandler/annet 
monteringsverksted før campingvognen/bobilen ble levert som 
ny til kunde.

2.2 Campingpåbygg med fastmontert innredning til bilchassis.

2.3 Fastmonterbar campinginnredning til bil.

2.4 Fortelt eller annen bygningskonstruksjon som brukes som 
tilbygg til campingvogn og bobil med verdi inntil 30 000 kroner. 
Dette beløpet kan utvides etter avtale og vil i tilfelle fremgå av 
forsikringsbeviset.

2.5 Utstyr og personlige eiendeler i campingvogn, bobil og 
campingpåbygg med samlet verdi inntil 50 000 kroner. Dette 
beløpet kan utvides etter avtale og vil i tilfelle fremgå av 
forsikringsbeviset. Erstatningen på enkeltgjenstander er 
begrenset til 5 000 kroner førsterisiko).

3 Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som 
gjelder

3.1 Av motorvognforsikringsvilkårenes punkt 3, fremgår det hva 
forsikringen kan omfatte. Det fremgår av forsikringsbeviset 
hvilke deler av dette punktet forsikringsavtalen omfatter.

3.1.1 Transport etter skade Ved erstatningsmessig skade dekker 
forsikringen kostnader for å frigjøre campingvogn fra 
bygningskonstruksjon og lignende med inntil 5 000 kroner. 
Summen inkluderer også transport til kjørbar vei. Dette punktet 
gjelder foran motorvognforsikrings-vilkårets punkt 3.3.

3.2 Hva forsikringen ikke omfatter.
3.2.1 Forsikringen dekker ikke penger, kreditt-/betalingskort, 

verdipapirer, kunstgjenstander, antikviteter, smykker, samt 
forbruksvarer som for eksempel mat og drikkevarer.

3.2.2 Forsikringen dekker ikke tyveri av løst utstyr og personlige 
eiendeler fra fortelt av duk.

3.2.3 Forsikringen dekker ikke skade som oppstår på elementer som 
brukes til tilbygg til campingvogn (jf punkt 2.4) under 
montering eller demontering av disse.

3.2.4 Kaskoforsikringen dekker ikke skade på løst utstyr og personlige 
eiendeler som skyldes "annen tilfeldig, plutselig, ytre hendelse" 
enn slik skade som rammer campingvognen utenfra.

3.2.5 Forsikringen dekker ikke skader som følge av frost og snøtyngde 
eller hvor frost og/eller snøtyngde er en medvirkende skadeårsak.

4 Sikkerhetsforskrift.
Følgene av å ikke overholde sikkerhetsforskriftene er omtalt i 
motorvognforsikringsvilkårenes punkt 5.2. I tillegg 
sikkerhetsforskriftene som fremgår der, er følgende 
sikkerhetsforskrifter også avtalt:

4.1 Demonterbare elementer og fortelt av duk som brukes som 
tilbygg til campingvogn (jf punkt 2.4) skal

være sammenbygget med campingvognen, eller–
transporteres med transportmiddel som er egnet til –
formålet, blant annet hensett til konstruksjon, styrke, 
festeinnretninger og stabilitet eller
lagres i låst bygning,–
være forsvarlig lukket og låst, samt sikret mot vær og vind, –
når monterte elementer/fortelt ikke er sammenbygget med 
campingvogn/bobil,
være satt opp og plassert i henhold til forskrifter gitt av lokal –
myndighet.

4.2 Bygningskonstruksjoner som brukes som tilbygg til 
campingvogn (jf punkt 2.4) skal

være lukket og låst når det ikke er personer i campingvogn/ –
tilbygg.
transporteres med transportmiddel som er egnet til –
formålet, blant annet hensett til konstruksjon, styrke, 
festeinnretninger og stabilitet.
når bygningskonstruksjon ikke er sammenbygget med –
campingvogn eller bobil være forsvarlig lukket og låst, og 
forsvarlig sikret mot vær og vind.
være satt opp og plassert i henhold til forskrifter gitt av lokal –
myndighet.

4.3 Campingvogn skal ikke plasseres på flomutsatt sted.

5 Egenandeler.
Ved skade trekkes egenandel som i motorvognforsikrings-
vilkårenes punkt 7.4, hvis ikke annet fremgår av forsikrings-
beviset.

6 Skadeoppgjør
Er en fullstendig reparasjon umulig, eller det vil medføre 
urimelige omkostninger i forhold til skadens innvirkning på 
campingvognens/bobilens funksjon eller trafikksikkerhet, avgjør 
Selskapet om reparasjonen skal utføres. Ved reparasjon har 
sikrede krav på å få brakt vognen i samme funksjonelle og 
trafikksikkerhetsmessige stand som før skaden oppstod. Som 
alternativ til reparasjon, kan Selskapet i slike tilfeller erstatte 
skaden med et skjønnsmessig fastsatt kontantbeløp.

7 For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene.






