
Ny og forbedret Vejhjælpsaftale for DFAC´s 

medlemmer 

Nu også dækning for AC over 3500 kg. og i udlandet for AC 

uden kaskoforsikring 

DFAC har i en længere periode forhandlet med GF Sønderjylland om 

forbedring af vejhjælpsaftalen, idet flere medlemmer har ønsket 

dækning for autocampere, der vejer over 3.500 kg. 

Den nye aftale betyder, at dækningen i Danmark er ens for alle 

autocampere indtil 5.000 kg.  

 

Både i Danmark og i Europa omfatter Vejhjælpsaftalen, at alle autocampere indtil 5.000 kg kan få assistance 

til: 

- Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning 

- Døroplukning, rudeskader og punktering 

- Bjærgning/fritrækning 

 

I alle tilfælde vil GF´s samarbejdspartner assistere og forsøge at udbedre skaden på stedet. 

Ved bugsering i Danmark, transporteres autocamperen til et egnet og sikret værksted/plads eller bopæl i 

samråd med medlemmet. Færge/broafgift betales af medlemmet. 

Har man brug for bugsering i udlandet, er der forskel i dækningen for autocampere over og under 3.500 kg: 

I udlandet er autocampere indtil 3.500 kg med kaskoforsikring dækket af ”det røde kort”, der dog 

ikke dækker fritrækning. Det gør til gengæld Vejhjælpsforsikringen. 

Autocampere mellem 3.500 - 5.000 kg og autocampere under 3500 kg, der ikke har kaskoforsikring, 

dækkes i udlandet med en bugseringsaftale, der dækker de første 50 km. 

Ved akut opstået sygdom er der forskel på, hvordan dækningen er i Danmark og i Udlandet:  

- I Danmark transporteres autocamperen til et sikkert sted/værksted eller hjem, mens fører og 

passagerer transporteres til behandling/læge 

 

- I Europa udenfor Danmark, dækkes transport af autocamperen til nærmeste egnede sted. 

Ud over dækningerne ovenfor, bistår GF-Sønderjylland med at arrangere fortsat rejse i Danmark i tilfælde 

af nedbrud af autocamperen. 

For assistance i udlandet, dækker Vejhjælp med et maksimumbeløb på 10.000 kr./år og 7.500 kr. pr. 

assistance. 

 
Fødselsdagstilbud: 

Få 4 måneder gratis! 

Ved nytegning af 

DFAC-Vejhjælp 

marts 2017 - marts 

2018, dækker 

Vejhjælpen gratis i 

perioden indtil 1. 

marts 2017. 



De præcise vilkår for aftalen kan læses her (link). 

Det er Werner, der har ført de ret langvarige forhandlinger for DFAC, og vi mener, at det er en 

rigtig fin Vejhjælpsaftale, der er kommet ud af det. 

GF Sønderjylland vil gerne give vores medlemmer, der nytegner aftalen en særlig hilsen i anledningen af 

vores 1 års fødselsdag (vi prøvede begge parter på at nå i mål inden dagen).  

Vejhjælpen har termin d. 1. marts, og fødselsdagstilbuddet gør, at hvis man tegner Vejhjælpsaftalen 

inden d. 1. marts 2017, dækker den gratis indtil dette tidspunkt. (Man betaler naturligvis for året 1. 

marts 2017 – 28. februar 2018 inden den gratis periode træder i kraft). 

Prisen for Vejhjælp pr. år er: 475 kr. for autocampere under 3.500 kg, og 975 kr. for autocampere mellem 

3.500 kg og 5.000 kg. Tegnes yderligere forsikringer hos GF, vil prisen for Vejhjælp kunne reduceres 

yderligere. 

 


