Fritidsbåtforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Fritidsbåt

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

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gjelder for din fritidsbåt, også vannscooter. Du kan velge ulike forsikringsdekninger. I dette dokumentet beskrives hva som
dekkes i de ulike forsikringsdekningene nedenfor. Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke av dekningene du har valgt for din båt/fartøy.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
Slitasje og skader som utvikler seg gradvis

Ansvar
Skade på andres ting og/eller person

Skader om kan kreves dekket av garanti og/eller
reklamasjon
Skader om skyldes material- eller konstruksjonsfeil

Delkasko
Brann
Tyveri
Transport av skadet båt ved erstatningsmessig
skade

Maskinskadeforsikring på motor til lettbåt eller
ekstra motor
Skader om skyldes materialtretthet, råte, korrosjon
eller annen tæring
Skader som skyldes eller er en følge av nedbør,
frost og issprengning eller berøring med is

Kasko
Alt nevnt under Delkasko
Skader på eget fartøy

Er det noen begrensninger i
dekningen?

Båtredning/ berging
Personlig løsøre inntil 30 000 kroner

Forsikringen har blant annet følgende begrensninger:

Fastmontert ekstrautstyr inntil 20 000 kroner
innenfor avtalt forsikringssum

Skader skjedd som følge av grov uaktsomhet eller
en forsettlig handling

Tilhørende jolle/lettbåt og utenbordsmotor inntil
50 000 kroner innenfor avtalt forsikringssum

Skader oppstått under trening til eller deltakelse i
motorbåtregatta eller fartsprøver for motorbåter

Feriegaranti

Skade på seil alene som skyldes vind, med mindre
det er nevnt i forsikringsbeviset

Tilleggsdekninger
Fører- og passasjerulykke
Superkasko:
- Maskinskade
-Opplagsutstyr

Skader som importør, selger eller reparatør er
ansvarlig for
Når Superkasko er avtalt gjelder
maskinskadeforsikringen til innenbords
hovedmotor er under 15 år på skadedato,
og utenbords hovedmotor er under 10 år på
skadedato

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen.
Kattegat og i Skagerak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals. Østersjøen og Bottenvika nord for en
linje trukket mellom Får og Russar. I tidsrommet 01.05. - 31.08. også i Belgia, Færøyene, Irland, Nederland, Storbritannia,
Tyskland og i disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen - nord for 45. breddegrad, Engelse kanal og Irskesjøen.
I samme tidsrom omfattes også Nordsjøen sør for 63 grader nord og øst for 8 grader vest.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og den forsikrede båten ved nytegning av forsikringen. I forsikringstiden
plikter du å informere om endring av risiko.

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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