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Dette dokumentet er kun et sammendrag av forsikringsdekningen. En mer utfyllende oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke 
begrensninger som gjelder, finner du i forsikringsvilkårene. Forsikringssummer og egenandeler kan være faste eller valgbare, og vil vises i 
forsikringsbeviset du får tilsendt når du kjøper forsikringen. Her vil du også se avtalte ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter. Det vil alltid 
være forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som til sammen utgjør den bindende forsikringsavtalen.

Hvilken type forsikring er dette?

Båtforsikringen gjelder privat båt til privat bruk, eiet/leaset av deg som forsikringstaker eller din ektefelle/samboer. Innenfor avtalt forsikringssum 
omfatter forsikringen båten som er angitt i forsikringsbeviset, med skrog, eventuell rigg, motor(er), drev, akslinger, seil og deler til disse, 
fastmontert tilbehør og utstyr som naturlig har med båtens bruk å gjøre, samt fastmontert tilleggsutstyr inntil fastsatt forsikringssum.



Ut over avtalt forsikringssum omfatter forsikringen jolle på opptil 11 fot inklusiv eventuell motor med maksimalt 15 HK med inntil fastsatt 
beløpsgrense, som tilhører forsikret båt med seil eller innenbordsmotor, samt bagasje og annet personlig løsøre med inntil fastsatt beløpsgrense 
forutsatt at dette skades som følge av en dekningsmessig skade på båten. Forsikringen omfatter ikke ting av edelt metall, smykker, perler, 
edelstener, kunstgjenstander, antikviteter, penger, verdipapirer og dokumenter av ethvert slag, samt gjenstander bestemt for forbruk, som 
proviant, brennstoff, maling o.l.



Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker, registrert eier, den som bruker båten med tillatelse fra eier og innehaver av tinglyst panterett i 
båten når det fremkommer i forsikringsbeviset.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i Europa inntil 200 nautiske mil fra grunnlinjen til disse landenes fastland. I tillegg omfattes Kattegat og 
Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals.



Rettshjelp og utgifter til hjemtransport av båt gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du må gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål ved avtaleinngåelse og varsle oss om eventuelle endringer i 
avtaletiden.

Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader, herunder må du følge fastsatte sikkerhetsforskrifter.

Du må melde fra om skader og erstatningskrav uten ugrunnet opphold.

Person-, brann- og tyveriskader, samt skadeverk må i tillegg meldes til politiet.

Ved forurensning eller akutt fare for forurensning skal hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio varsles

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer 
forutsetter AvtaleGiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen starter på tidspunktet som er avtalt med foretaket, og løper for ett år av gangen. Forsikringen fornyes automatisk.



Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsforetak. blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller ved hovedforfall.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Du kan si opp forsikringen selv fra vår selvbetjeningsportal «Min side» eller ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva dekkes?

Ansvar

Rettslig erstatningsansvar som rettmessig eier/bruker/fører 
av den forsikrede båten kan pådra seg for skade voldt på 
annen person og annen persons ting

Fører- og passasjerulykke (inntil utløpet av det år forsikrede 
fyller 80 år)

Rettshjelp

Delkasko dekker i tillegg

Brann, lynnedslag og eksplosjon

Rimelige og nødvendige omkostninger til transport eller 
midlertidig reparasjon, bergelønn, vrakfjerning, redning

Kasko dekker i tillegg

Plutselig skade som følge av sammenstøt, grunnstøting, 
kantring, synking og vannfylling, skadeverk, brudd på mast 
eller bom, feilfylling av drivstoff, infisert drivstoff og skade 
ved annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning

Kasko dekker i tillegg

Motor- og drivverksforsikring (frem til motor/drivverk er 10 
år fra produksjonsdato), som dekker plutselig mekanisk 
eller elektronisk skade som inntreffer i båtens hoved-

motor(er) eller drivverk

Ferieavbrudd inntil 14 dager med fastsatt beløpsgrense

Opplagsutstyr (omfatter ikke båttilhenger)

Totalskadegaranti

Utvidet sum for bagasje og annet personlig løsøre

Utvidet sum for fastmontert tilleggsutstyr

Hva dekkes ikke?

Ansvar

Ansvar basert på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti

Ansvar for bøter og oppreisning

Ansvar overfor ektefelle/samboer, foreldre, søsken, barn, 
barns ektefelle/samboer eller medeiere

Ansvar for skade på ting som tilhører andre

Ulykkesskade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand

Behandlingsutgifter ved fører- og passasjerulykke

Delkasko, kasko og Superkasko

Skade som har sammenheng med frost, is eller nedbør

Skade på seil som skyldes vind alene

Skade som skyldes materialtretthet, råte, rust, korrosjon, 
elektrolyse, tæring, slitasje eller insekter

Skade som skyldes unormal bruk eller belastning av båt 
eller bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse

Uavhengig av hvilken dekning som er avtalt, dekkes ikke skader som 
skal erstattes av fabrikant, importør, leverandør, reparatør og 
lignende i henhold til lov, garanti eller andre anliggende. Ved avslått 
garantikrav dekkes skaden etter disse vilkår hvis betingelsene ellers er 
oppfylt. Forsikringen dekker heller ikke tapt arbeidsfortjeneste eller 
verdiforringelse.

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

Skade oppstått under bruk i næringsvirksomhet eller annet 
betalt arbeid

Skade som oppstår under trening til eller deltakelse i 
hastighetsregatta for motorbåter

Skade oppstått utenfor avtalt fartsområde

Skade på motor og drivverk dersom effekten (HK) på motor 
er eller har vært økt fra original effekt
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