PRISEKSEMPLER

CAMPINGVOGNSFORSIKRING
BIL

Årlig forsikringspræmie
2017 PRISER inkl. afgifter
Selvrisiko: 996 kr.
Selvrisiko hvis du låner campingvognen ud og får en skade: 5.655 kr.
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En vogn med en værdi op til
81.000 kr. kan forsikres for

M
EG

A

GT

BI LL

LLI

IG

BI

1.335 kr.
En vogn med en værdi op til
149.000 kr. kan forsikres for

1.799 kr.
Kasko
Dit fortelt er dækket af forsikringen fra
1. marts - 31. oktober, mens vinter- og
helårstelt er dækket hele året
Frit værkstedsvalg, hvis du får en skade
Er din bil forsikret hos Himmerland Forsikring med SOS Vejhjælp,
får du gratis vejhjælp på din campingvogn, hvis uheldet er ude,
når du kører med campingvognen. Og samler du dine forsikringer
hos os, får du yderligere 10 % rabat.

En vogn med en værdi op til
213.000 kr. kan forsikres for

2.174 kr.
En vogn med en værdi op til
277.000 kr. kan forsikres for

2.553 kr.

FÅ EN SKARP PRIS

En vogn med en værdi op til
341.000 kr. kan forsikres for

Du er altid velkommen til at ringe og få en snak med en af vores
rådgivere. Det tager ikke mange øjeblikke at sammenligne din
nuværende forsikring med den, vi kan tilbyde - og der er sandsynligvis
penge at spare.

2.877 kr.

Ring 96 98 18 00
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-18.00
Fredag kl. 10.00-15.00

- eller send os en mail:
salg@himmerland-forsikring.dk

CAMPINGVOGNSFORSIKRING
Campingvognsforsikringen gør det muligt at slappe af på din
ferie i såvel Danmark som i udlandet. Din campingvogn er
delvist dækket af ansvarsforsikringen på din bil – din bils
forsikring dækker de skader, du forvolder med din campingvogn,
men ikke på den. Derfor har du brug for en kaskoforsikring.
Og du har frit værkstedsvalg, hvis du får en skade.

KASKO
Campingvognsforsikringen dækker, hvis din campingvogn eller dit fortelt bliver beskadiget, f.eks. ved
påkørsel, brand eller tyveri – uanset om skaden sker i
Danmark eller i udlandet.
Dit fortelt er dækket af forsikringen i perioden
1. marts - 31. oktober, mens vinter- og helårstelt er
dækket hele året.
RETSHJÆLP
Campingvognsforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager
som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig
imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen
udgifter helt op til 225.000 kr.
INDBO
Tegner du en kaskoforsikring på din campingvogn hos
os, omfatter forsikringen også det indbo, der naturligt
hører til campingvognen, f.eks. køkkengrej, service,
bestik, sengetøj og campingmøbler.

SOS DANSK AUTOHJÆLP
Som kunde hos Himmerland Forsikring får du rabat på
dit abonnement hos SOS Dansk Autohjælp, så er du
godt hjulpet, hvis uheldet er ude.
FORSIKRINGSPRÆMIE
Prisen på campingvognsforsikringen afhænger af
din campingvogns handelsværdi og indbosummens
størrelse. Derimod er det uden betydning, om campingvognen er kørende eller stationær. Og ved skader på
campingvognen er der ingen forhøjelse af præmien.
Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din
campingvognsforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om
du får skader.
TRAILERE OG TELTVOGNE
Det er også muligt at tegne en kaskoforsikring på
trailere og teltvogne. Dækningsområderne er identiske
med campingvognsforsikringen.

Tæt på og ligetil
Forsikringsbutikken i Aalborg
Vesterbro 52
9000 Aalborg

Forsikringsbutikken i Aars
Søndergade 22
9600 Aars

Himmerland Forsikring gs.
Tlf: 96 98 18 00
post@himmerland-forsikring.dk
www.himmerland-forsikring.dk

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab – vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 125 år har vi kun haft ét fokus:
Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning bygger på personlig
kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger:
Himmerland Forsikring – tæt på og ligetil.

