Flytebryggeforsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Flytebrygger

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gjelder for flytebrygger med fastmontert utstyr som er nevnt i forsikringsbeviset.

Hva dekker forsikringen?
Plutselig og uforutsett, ytre påvirkning som
rammer den forsikrede gjenstanden
At den forsikrede gjenstanden er gått tapt

Hva dekker forsikringen ikke?
Skader som skyldes material- eller konstruksjonsfeil
Skader om skyldes manglende vedlikehold eller
slitasje, tæring, makk og råte
Feilaktig montering
Utlegging av moringer og fortøyninger dersom
bryggen sliter seg eller kommer ut av posisjon
Skader om skyldes at moringer eller
festeanordninger er for svake til å kunne tåle de
beregnede påkjenninger

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Forsikringen har blant annet følgende begrensninger:
Ansvar for fjerning av vrak er begrenset til 20 % av
forsikringssummen
Forsikringen omfatter ikke ansvar for eier/bruker av
båtplasser ved flytebryggen
Forsikringen omfatter ikke ansvar for tap av liv eller
skade på personer

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge. Forsikringen gjelder andre land når dette er avtalt i forsikringsbeviset.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og det forsikrede objektet ved nytegning av forsikringen. I
forsikringstiden plikter du å overholde sikkerhetsforskriftene som fremgår av forsikringsvilkårets pkt 4. Ved endring av risikoen
plikter du å varsle Møretrygd straks.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarsel sammen med forsikringsavtalen.

Når begynner og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00:00.
Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved skriftlig melding via moretrygd.no eller på e-post til firmapost@moretrygd.no dersom forsikringsbehovet
faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jfr FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal
varselet inneholde opplysninger om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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