OK Campingvognsforsikring

OK’s campingvognsforsikring er en
kaskoforsikring, som du kender det fra
din bil, og prisen afhænger bl.a. af hvilken
campingvogn du har. Kasko dækker året
rundt skader på selve campingvognen,
f.eks. kørselsuheld, brand og tyveri. Har
du brug for mere dækning end det, så kan
du supplere med forskellige tilvalg.
Fortelte, tilbehør og ekstra udstyr – f.eks.
mover, markiser og antenner, AV- og andet
elektronisk udstyr – dækker vi op til den
sum du vælger. Skader på fortelte og gulve
dækker vi fra 1. marts til 31. oktober. Er
du vintercampist, kan dækningsperioden
udvides.

Camping uden for Danmark
Hvis du gerne vil have mulighed for at
campere udenfor Danmarks grænser, så
kan du udvide kaskoforsikringen, og på
den måde blive dækket i hele Europa (dog
ikke Kosovo) og enkelte lande uden for.

Billigere for fastlæggere
Er din campingvogn installeret på
den samme plads hele sæsonen, så er
det billigere, end hvis du kører rundt.
Forsikringen dækker, at du kører hhv. ud
og hjem igen fra pladsen en enkelt gang
om året. Har du i løbet af året også brug
for at få campingvognen til gastest eller
på værksted, så dækker vi naturligvis også
den kørsel.

skaden dækket, hvis du har tilkøbt
dækningen elskade og funktionsfejl.
Har du samtidig også valgt at dække dit
indbo i campingvognen, så dækker vi
også elskader på indboet, f.eks. hvis dit tv
kortslutter.

Selvrisikosikring
Der er en række skader, hvos du kan slippe
for at betale selvrisiko. Det kalder vi
selvrisikosikring, og det gælder skader ved:
Brand-, eksplosions-, kortslutnings- og
lynnedslagsskader.
Røveri, tyveri af vognen og tyveri af
monteret udstyr inde i en aflåst vogn.
Skader efter seriehærværk
Skader pga. nedstyrtende genstande,
f.eks. tagsten eller grene fra træer.

Afsavn
Gør det muligt f.eks. at holde nogle
feriedage, selvom campingvognen bliver
totalskadet eller stjålet kort før feriestart.
Du får et beløb i hånden med det samme,
som du kan bruge til det, du har lyst til.

Udvidet dækningsperiode for telte
Nyder du også campinglivet om
vinteren fra 1. november til 29.
februar, så anbefaler vi, at du udvider
dækningsperioden. På den måde får du
dækket skader, når du camperer med dit
vinter- eller helårstelt.

Indbo uden sumbegrænsning
Går du ikke ned på udstyr, men
vælger den bedste komfort,
f.eks. i forhold til havemøbler,
parasoller, service og grill, så skal
du ikke være nervøs. Der er ingen
begrænsning på, hvor stort et
beløb vi dækker. Der er kun en
maks. Beløbsgrænse pr. genstand.

OK er et 100 % danskejet
energiselskab og Danmarks mest
solgte benzinmærke. I samarbejde
med GF Forsikring tilbyder vi
også forsikringer til dig med et
OK Benzinkort. Vi kalder det OK
Forsikring. OK Forsikring tilbyder
dig forsikringer til en god pris, hvor
der ikke er gået på kompromis med
hverken dækning, service eller
rådgivning. Og så er vi til at tale med.
Vi er nemlig ejet af vores kunder – og
det forpligter – til at være der, hvor du
er, når du har brug for os.

Elskader og funktionsfejl

OK Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV

Tlf.: + 45 72 24 40 10
Mail: ok@gfforsikring.dk
www.ok.dk
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Går der kuk i installationerne på selve
campingvognen, f.eks. fjernstyring,
markiser, klimaanlæg osv. så får du

OK tilbyder forsikringer i samarbejde med GF Forsikring A/S,
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber.

