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1. Hva er forsikret (objektet)
Forsikringsbeviset beskriver campingvogn eller bobil som er forsikret. I tillegg er annen
bygningskonstruksjon som brukes som tilbygg til campingvogn eller bobil dekket med inntil 40 000 kroner.

2. Hvilke skader dekkes
Av forsikringsbeviset fremgår det hvilke dekninger som er valgt. Dekningene er beskrevet i vilkår om
kjøretøyforsikring og dette særvilkåret.

2.1. 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 punkt 4.7 i vilkår for kjøretøyforsikring.

2.2. Transport av stasjonær campingvogn
Forsikringen på stasjonær campingvogn gjelder også ved frakt til og fra fast plass, etter kjøp av
campingvogn eller i forbindelse med vinterlagring. Forsikringen gjelder også ved vinterlagring på annet
sted enn fast plass.

3. Mulige tilleggsdekninger
Dekningene kan kjøpes i tillegg til kaskoforsikring på campingvogn eller bobil, og det fremgår av
forsikringsbeviset hvilke som er valgt.

3.1. Motor- og girskadeforsikring på bobil
Dekningsbeskrivelse finnes i punkt 4.9 i vilkår for kjøretøyforsikring.

3.2. Leiebilforsikring inntil 45 dager
Dekningsbeskrivelse finnes i punkt 4.10 i vilkår for kjøretøyforsikring. Leiebiltidens lengde ved reparasjon,
kondemnasjon og tyveri av bobil er oppad begrenset til 45 dager. Regler i vilkår om kjøretøyforsikring ved
kontantkompensasjon gjelder.

3.3. Superforsikring for campingvogn og bobil
Superdekningen som finnes i punkt 4.11 i vilkår for kjøretøyforsikring gjelder, og den utvides til å erstatte:

3.3.1. Fukt/vannskader
(gjelder for campingvogn og bobil som er nyere enn 15 år fra produksjonsår)
Skader som skyldes boenhetens røranlegg
Forsikringen dekker skader som følge av lekkasje fra boenhetens røranlegg for ferskvann/avløp og
varmesystem, uten krav om fuktkontroll.
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Andre fuktskader som forutsetter godkjent fuktkontroll
Etter godkjent og bestått fuktkontroll foretatt av autorisert caravanforhandler eller Viking kontroll,
dekkes fuktskader som ikke stammer fra boenhetens røranlegg, i inntil 1 år etter godkjent fuktkontroll.
For å opprettholde dekningen kreves ny kontroll. Dekningen bortfaller om forsikringen opphører.
Rapport etter fuktkontroll skal inneholde:
-

Alle måleresultater foretatt på ulike steder i campingvogn eller bobil.
Skisse eller bildedokumentasjon som viser alle steder som er målt.
Hvorvidt fuktkontrollen ble godkjent.

Fukt/vannskader som ikke dekkes
Forsikringen dekker ikke skader som skyldes frost eller hvor frost og/eller snøtyngde er en medvirkende
skadeårsak.
Sikkerhetsforskrift fukt/vannskader
-

Fabrikantens anbefalinger for vedlikehold skal følges.
Frostvæske skal fylles på varmesystem.
Vannanlegg skal tømmes slik fabrikanten anbefaler.
Ved vannbåren varme (Alde) skal væskenivå kontrolleres, eventuelt etterfylles med godkjent
frostvæske/ vann. Dette bør ha et frysepunkt på -30 grader celcius.

3.3.2. Feriegaranti
Oppstår en erstatningsmessig skade etter påbegynt ferietur med campingvogn eller bobil, erstattes
utgifter til alternativ overnatting eller leiebilkostander inntil 1 500 kroner per dag. Erstatningen gjelder
resterende antall dager av planlagt ferie, inntil 15 dager. Sikrede er selv ansvarlig for å skaffe alternativ
overnatting eller leiebil.
Krav må dokumenteres i form av faktura/kvitteringer ovenfor If.

3.3.3. Utvidet dekning for tilleggsutstyr og bagasje
Forsikringen utvides til å omfatte totalt 100 000 kroner i dekning på tilleggsutstyr og bagasje i
campingvogn, bobil og campingpåbygg.

3.3.4. Skadedyrdekning
Forsikringen omfatter uforutsett skade forårsaket av insekter og gnagere på campingvognen/bobilen.
Skade på tilleggsutstyr og bagasje er også dekket dersom dette skades samtidig som
campingvognen/bobilen.

Sikkerhetsforskrift skadedyrdekning
Dører, vinduer og luker skal være lukket når campingvogn og bobil er lagret.

4. Hvilke skader dekkes ikke
1:

Forsikringen dekker ikke penger og tilsvarende verdipapir.

2:

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

3:

Forsikringen dekker ikke skade som oppstår på elementer som brukes til tilbygg til campingvogn
under montering eller demontering av disse.
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4: Kaskoforsikringen dekker ikke skade på løst utstyr og personlige eiendeler alene som skyldes "annen
tilfeldig, plutselig, ytre hendelse", dersom ikke campingvogn/bobil skades samtidig.
5: Forsikringen dekker ikke skader som følge av frost og snøtyngde eller hvor frost og/eller snøtyngde er
en medvirkende skadeårsak.
6: Forsikringen dekker ikke skader som skyldes at sammenføyningen i isolerglass er utett.
7:

Forsikringen dekker ikke skader som følge av vibrasjoner eller vridninger ved kjøring på ujevn
vegbane. Unntatt er også skader hvor slike forhold har vært medvirkende skadeårsak.

5. Sikkerhetsforskrift
Følgene av å ikke overholde sikkerhetsforskriftene er omtalt i punkt 7 i vilkår for kjøretøyforsikring. I
tillegg sikkerhetsforskriftene som fremgår der, er følgende sikkerhetsforskrifter også avtalt:

5.1. Demonterbare elementer og fortelt av duk som brukes som tilbygg til
campingvogn 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.

5.2. Bygningskonstruksjoner som brukes som tilbygg til campingvogn 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.

5.3. Campingvogn skal ikke plasseres på flomutsatt sted

6. Skadeoppgjørsregler og egenandeler
6.1. Skadeoppgjør
Er en fullstendig reparasjon umulig, eller det vil medføre urimelige omkostninger i forhold til skadens
innvirkning på campingvognens/bobilens funksjon eller trafikksikkerhet, avgjør If 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 If i slike tilfeller
erstatte skaden med et skjønnsmessig fastsatt kontantbeløp.

6.2. Egenandeler
Punkt 8.5 i vilkår om kjøretøyforsikring for egenandeler gjelder, samt:
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6.2.1. Egenandel ved utleie
Er det ikke avtalt på forhånd med If at campingvogn/bobil kan leies ut, og det skjer skade mens den er
utleid, økes avtalt egenandel med 10 000 kroner.

7 For øvrig gjelder vilkår for kjøretøyforsikring.
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