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Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for campingbilforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker 
og hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. Det er alltid de fullstendige 
vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder. 
 

Hvilken form for forsikring er dette? 
En campingbilforsikring gjelder privat campingbil til privat bruk, slik den ble levert ny fra forhandler, inklusiv fastmontert utstyr. 
Erstatningen er begrenset til avtalt forsikringssum. Inkludert i forsikringen er standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg, 
barneseter, ett ekstra sett dekk/felger i standard utførelse, brannsluknings- og førstehjelpsutstyr. 
Fortelt, tilbygg og platting er også omfattet hvis verdien er inkludert i forsikringssummen.  
 
Den gjelder for deg som forsikringstaker, registrert eier eller rettmessig bruker/fører av bilen. 
 

 

Hva dekkes?  
 

Ansvar 
✓ Er en lovpålagt dekning for registrerte kjøretøy og 

omfatter erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Den 
dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og 
bygninger. 

✓ Ubegrenset sum ved personskade, og kr 10 000 000 for 
tingskade. 

✓ Utenfor Norge er det erstatningsansvar etter skadestedets 
lovgivning for bilansvar som gjelder. 

✓ Rettshjelpsutgifter i egenskap av eier av kjøretøyet inntil kr 
100 000. 
 

Utover dette kan du velge følgende dekninger etter behov 
Fører- og passasjerulykke 
✓ Omfatter medisinsk invaliditet/dødsfall for fører og 

passasjerer under 75 år. 
Forsikringssum invaliditet/dødsfall kr 200 000/100 000 per 
person mellom 18 og 70 år. 

✓ Forsikringssum invaliditet/dødsfall kr 500 000/50 000 for 
personer under 18 år. 

✓ Forsikringssum invaliditet/dødsfall kr 100 000 person som 
er fylt 70 år. 

 
Delkasko 
✓ Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. 
✓ Tyveri av kjøretøyet, glass, transport av skadd kjøretøy og 

redning. 
 
Kasko 
✓ Skade på kjøretøyet ved for eksempel sammenstøt, 

utforkjøring, velting eller skadeverk. 
✓ Skade på motor som følge av feilfylling av drivstoff. 
✓ Leiebil ved erstatningsmessig skade inntil 15 dager dersom 

ikke annet er avtalt. Leiebildekningen kan velges bort. 
✓ Tyveri av bagasje/løsøre inntil kr 10 000. 
✓ Krisepsykologi med inntil 10 behandlingstimer etter å ha 

vært innblandet i alvorlig trafikkulykke, vært utsatt for ran,  
overfall eller voldtekt i direkte forbindelse med bruk av 
kjøretøyet. 
 
 

 
 

 
✓ Totalskadegaranti hvis kjøretøyet er tapt eller 

reparasjonskostnadene ved skade overstiger 60 % av 
listepris som ny, inklusiv fastmontert tilleggsutstyr. 
Gjelder kjøretøy som har kjørt inntil 16 000 km og fram til 
kjøretøyet er 1 år. 

✓ Nytt barnesete dekkes uavhengig av om barnesete er 
synlig fysisk skadet dersom kjøretøyet har vært utsatt for 
erstatningsmessig kollisjonsskade. 

 
Kasko Pluss 
✓ Leiebil Pluss som dekker leiebil i tilsvarende størrelse så 

lenge bilen er på verksted etter skade. Dersom den 
forsikrede bil er en el-bil og dette ikke kan skaffes som 
leiebil, dekkes i tillegg utgifter til drivstoff og 
bompasseringer med inntil kr 200 per dag. 

✓ Totalskadegaranti Pluss som dekker ny bil av samme 
merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer 
enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gitt at kjøretøyet 
er nyere enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km. 

✓ Startleie ved privatleasing. Dersom leaset bil totalskades 
dekkes resterende startleie. 

✓ Dekningen for bagasje/løsøre forhøyes til inntil kr 30 000. 
✓ Dekningen for fastmontert utstyr forhøyes til inntil kr 

50 000. 
✓ Leiebil til å gjennomføre planlagt bilferie dersom 

kjøretøyet ikke kan settes i trafikksikker stand etter 
veihjelp som skjer utenfor Norden. 

✓ Dokumenterte utgifter til taxi til jobb, barnehage og 
lignende om bilen stopper. 
 

 
Maskinskade 
✓ Dekker mekanisk eller elektronisk skade på motor og gir, 

batteri på elbil og hybrid. Gjelder kjøretøy som har kjørt 
inntil 200 000 km. 
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Hva dekkes ikke? 
 

 
Generelt 
× Skader som skal erstattes av fabrikant, importør, 

leverandør, reparatør og liknende, i henhold til lov, garanti 
eller andre omstendigheter. 

 
Ansvar 
× Alle typer skader på eget kjøretøy. 
 
Delkasko 
× Kortslutning/oppheting av batterier alene. 
× Tyveri når den skyldige tilhører din husstand, er ansatt 

eller i tjeneste hos deg. 
× Tyveri av bagasje. 
 
Kasko 
× Skade på motor, batteri, gir eller drivlinje alene. 
× Skade som skyldes frost. 
× Penger, smykker, antikviteter, verdipapirer, bank- og 

kredittkort. 
× Varer eller utstyr som brukes i yrke eller erhverv. 
× Nøkkel som er gjenglemt, teknisk feil på nøkkelen alene 

eller bytting av lås ved tap av nøkkel. 
× Kostnader til drivstoff, bompenger, parkeringsavgift eller 

merkostnader ved leie av større bil eller tilleggsutstyr. 
 
Kasko Pluss 
× Totalskadegaranti omfatter ikke leaset eller privatleid. 

(Merk: Dersom leaset bil totalskades dekkes resterende 
startleie.)  

× Ekstra kostnader som følge av at leiebil bruker annen type 
drivstoff, eller andre merkostnader dette medfører (med 
unntak av el- bil). 

 
Maskinskade 
× Skade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring. 
× Skade som skyldes unormal bruk, belastning av kjøretøyet. 
× Skade som skyldes bruk av deler som avviker fra 

fabrikantens utførelse. 
× Skade som skyldes ombygging, chiptrimming og liknende. 
× Skade som skyldes normal slitasje. 
 
Fører- og passasjerulykke 
× Sykdom, smitte og andre særlige tilstander. 
 
Rettshjelp 
× Tvister som har sammenheng med diverse angitte forhold, 

for eksempel yrke, erverv, familiesaker, inkassosaker, 
straffesaker, offentlige forvaltningsvedtak eller mer. 

 
 

 

Er der noen begrensninger i dekningen? 
 

 

! For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller fortsett, 
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet. 

! Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke 
følger våre ansvarsbegrensninger, som for eksempel at 
avtalte sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for eller har vært 
en forutsetning for avtalen ikke er oppfylt. 

 

Hvor er jeg dekket? 
 

 
✓ I Europa. 
 
Spesielle gyldighetsområder 
✓ Rettshjelpdekningen gjelder i Norden. 
✓ Kriseforsikringen gjelder i Norden. 

 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 
 

• At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål 
ved avtaleinngåelse. 

• At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om 
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er 
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og 
begrense skade. 

• At du ved en skade straks anmelder denne. 

• Ved sammenstøt med dyr skal politi/lensmann eller 
viltnemda på stedet varsles. 

• At du ved person-, brann-, tyveri- og skadeverksskader 
melder ifra til politiet. 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 
 

Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og 
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt. 
 
Forsikringen fornyes automatisk.  
 

 
Hvordan avslutter jeg forsikringen? 
 

Forsikringen kan sies opp skriftlig eller muntlig før hovedforfall. 
For flytting av forsikringen til annet selskap må selskapet varsles 
med en frist på minst en måned hvor det fremkommer hvilket 
selskap forsikringen flyttes til og fra hvilken dato. 
 
Hvis kjøretøyet er solgt, vraket eller avregistrert avsluttes 
forsikringen i henhold til dette. 

 
 
Når og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen kan betales månedlig, kvartalsvis-, halv- eller 
helårlig til den dato som fremkommer i fakturaen. 
 
Du kan betale faktura eller opprette avtalegiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F
o

rm
a
t: ©

 E
u

ro
p

e
a
n

 U
n

io
n

, 2
0
1
7
 


