Flytebryggeforsikring
Forsikringsvilkår gjelder fra 01.01.2020
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I tillegg til disse vilkårene gjelder:
-Forsikringsbeviset med gitte spesifikasjoner og særvilkår
-Generelle vilkår
-Forsikringsavtaleloven av 16. juni i 1989 (FAL) i den grad den ikke er fraveket i dette vilkåret.
Forsikringsbevis med nevnte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkåret.
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1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for

den som er nevnt i forsikringsbeviset, men ikke til fordel

for tredjemanns rettigheter i løsøre. FAL § 7-1,3.ledd er fraveket.

annen eier av løsøre, med mindre forsikringstakeren har forsikringsplikt eller skriftlig har påtatt seg risikoen for
tingen.
Selskapet kan med bindende virkning for medforsikede (den/de som også er forsikret i avtalen) etter dette punkt endre
avtalen eller la den opphøre. Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med forsikringstakeren og betale erstatning til han
med
bindende virkning for sikrede om ikke Selskapet har fått skriftlig melding om den medforsikredes interesse etter skaden og
før oppgjør finn sted.

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

3. Hva som er forsikret
Flytebrygger med fastmontert utstyr som er nevnt i forsikringsbeviset. Gjenstander er forsikret inntil den forsikringssum som
er nevnt i forsikringsbeviset.
Dekkes ikke: - Faste brygger tilknyttet flytebryggen
- Moringer og fortøyningsutstyr
For poster i forsikringsbeviset benevnt som ”førsterisiko”, blir skaden erstattet inntil oppgitte forsikringssummer, men ikke
høyere enn prisen ved gjenanskaffelse.

4. Sikkerhetsforskrifter
Forsikringen er overtatt under forutsetning av at sikkerhetsforskrifter til enhver tid blir overholdt. Har sikrede forsømt seg
slik at disse ikke er blitt overholdt eller latt være å se til at de ble overholdt, kan retten til erstatning falle helt eller delvis
bort.(jf. FAL § 4-8)






De forsikrede gjenstandene må til enhver tid legges ut på forskriftsmessig måte, og det må tas hensyn til vær- og
strømforholdene på stedet.
Produsentens retningslinjer for montering, vedlikehold og inspeksjoner skal være oppfylt.
Sjekkliste* for årlig kontroll og vedlikehold skal fylles ut og arkiveres. Den skal kunne legges frem for selskapet ved
behov.
Ubenyttde båtplasser skal ha endesperretau mellom utriggerne for belastningsreduksjon på bryggeanlegget fra
fortøyde båter.
Fartøy skal benytte en form for strekkavlastning på fartøyets fortøyninger.
*Produsentens sjekkliste eller forsikringsselskapets sjekkliste kan benyttes.

5. Fellesbegrensninger, andre personers handlinger, forsømmelser og endring av risiko
Selskapet svarer bare for den skade som skjer i den tid Selskapets ansvar løper etter forsikringsavtalen og FAL.
Utgifter til vedlikehold og forbedringer er i alle tilfeller unntatt. Ved skade kan Selskapet tre inn i sikredes krav mot
tredjemann.
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.
Ansvarsbegrensning ved andre personers handlinger og forsømmelser (identifikasjonsregler)
Dersom sikredes rett til erstatning faller bort helt eller delvis som følge av sikredes handlinger og forsømmelser, får dette
samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller forsømmelser gjort av sikredes ektefelle som bor sammen med
sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold (jf. FAL § 4-11).
Ved næringsvirksomhet gjelder dette også ved tilsvarende handling eller forsømmelse gjort av ansatt som har det
overordnede ansvar for den del av virksomheten der forsømmelsen er gjort.
Ansvarsbegrensning ved endring av risiko
Forbehold om å redusere erstatningen eller Selskapets ansvar ved endring av risiko.
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6. Hvilke skader som dekkes
Selskapet dekker skade ved:

Plutselig og uforutsett, ytre påvirkning som rammer den forsikrede gjenstanden.

At den forsikrede gjenstanden er gått tapt.
Dekkes ikke:-skade som skyldes material- eller konstruksjonsfeil
-skade som 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
-skade som skyldes at moringer eller festeanordninger er for svake til å kunne tåle de
beregnede påkjenningene

7. Oppgjørsmåter, erstatningsberegning, skjønn og egenandel
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder disse reglene:

Oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skade skal erstattes som:
- kontantoppgjør
- reparasjon
- gjenanskaffelse
- at Selskapet får fatt i tilsvarende eller i det vesentlige, tilsvarende ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige
det Selskapet ville måtte betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse har Selskapet rett til å avgjøre hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.
Erstatningsoppgjøret skal basere seg på sikredes utlegg til reparasjon, tilbakeføre til tilstand før skaden, få fatt i tilsvarende
av skadde gjenstander etter framlagte kvitteringer, eller et beløp fastsatt ved avtale eller ved skjønn.
Forehåndstakst er veiledende, men ikke bindende for erstatningsoppgjøret.

Erstatning
Ved gjenanskaffelse eller reparasjon:
Erstatningen blir beregnet på grunnlag av utgiftene til:
-Reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden skjedde, beregnet etter prisene på
skadedagen
-Gjenanskaffelse av tilsvarande, eller i det vesentlige tilsvarande gjenstand, beregnet etter prisen på skadedagen.
Ved gjenanskaffelse blir det gjort fradrag for verdiøkning ved at brukte ting blir erstattet med nye. Fradrag blir gjort for den
del av verdiøkningen som overstiger 40 % av tingens verdi før skaden.
Verdiøkningen blir vurdert på grunnlag av gjenstandens
-alder
-slitasje
-sannsynlige brukstid
-nedsatt nytteverdi.

Eiendomsretten til skadde ting og til ting som kommer til rette
Sikrede er pliktig til å beholde en skadet gjenstand mot å få erstattet skaden på gjenstanden, men Selskapet har rett til å
overta skadde gjenstander.
Kommer en gjenstand til rette etter at erstatning er utbetalt, har den sikrede rett til å få gjenstanden tilbake mot å betale
utbetalt erstatning tilbake til Selskapet. Ønsker ikke den sikrede dette, er gjenstanden selskapets eiendom.

Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier blir avgjort ved skjønn dersom sikrede eller Selskapet krever det. Reglene
om skjønn i Generelle vilkår blir da lagt til grunn.

Egenandel
Ved erstatningsberegningen blir det gjort fradrag med hjemmel i vilkår eller lov, før fradrag av egenandel.
Dersom skaden blir erstattet ved at Selskapet skaffer til veie tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarande gjenstand, plikter
sikrede å innbetale egenandelen til Selskapet.
I erstatningsoppgjøret blir det fratrukket en egenandel på 10% av skaden, minimum kr 10.000,-, maksimum kr 30.000.- med
mindre det er avtalt en annen egenandel, som fremgår av forsikringsbeviset.
Har sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som blir rammet ved en og samme hendelse, blir det trukket bare en egenandel,
den høyeste.

8. Andre regler
-

Blir risikoen endret etter at avtale er tegnet, skal Selskapet straks ha melding om dette. Blir slik melding ikke gitt,
erstatter selskapet skade i forhold til den risiko som selskapet har påtatt seg i henhold til forsikringsbeviset.
Tap av ting skal meldes til politiet på det sted der tapet oppstod. Gjenpart av meldingen eller bekreftelse fra politiet på
anmeldt forhold skal sendes til Selskapet sammen med erstatningskravet.
Merverdiavgift blir refundert bare i den utstrekning slik avgift er tilkommet og kan dokumenteres ved utbedring av
skaden.
Ny eier: Selskapet trenger ikke å betale større erstatning til ny eier enn nedgangen i omsetningsverdi som følge av
skaden.
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