Fritidsbåtforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Fritidsbåt

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Fritidsbåtforsikring dekker erstatningsansvar for skader på personer og ting. Dersom kaskoforsikring er valgt
dekkes skader på forsikret båt ved sammenstøt og synking. I tillegg kan dekningen utvides med
maskinskadedekning og båt pluss.

Hva er forsikret?
Ansvar:
Rettslig erstatningsansvar
Rettshjelp
Fører/passasjerulykke:
Personer ombord med eiers tillatelse

Hva er ikke forsikret?
Båt benyttet i yrke/erverv
Utleie dersom det ikke er avtalt
Feilfylling på drivstofftank dersom ikke
Båt Pluss er valgt
Skader på eget fartøy under
ansvarsdekningen

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Brann/Tyveri:
Skrog, motor, seil
Fastmontert utstyr
Personlig løsøre
Kasko:
Skader på egen båt ved sammenstøt,
kantring og synking
Båtredning
Maskinskade:
Maskinell utrustning
Demontering/undersøkelse
Båt Pluss:
Avbrudd inntil 14 dager
Overnatting inntil 7 dager
Hjemtransport av fører og passasjer
Skade på drivstoffsystem
Feilfylling på drivstofftank
Jolle inntil kr 30.000
Opplagsutstyr inntil kr 15.000

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Begrenset til valgt forsikringssum
Sumbegrensninger og unntak fremgår
av vilkåret
Maskinskade for motor over 15 år
Skader forårsaket av:
Forsett eller grov uaktsomhet
Varmgang, seil alene, mistet
ror/propell uten støtning
Nedbør, istyngde, frost og is
Deltakelse i hastighetsregatta

Hvor gjelder forsikringen?
I Europa

Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og bruk av fartøyet ved tegning av
forsikringen
Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko som for eksempel: hjemmehavn, eier/bruker, endring
av fartøyet
Sikkerhetsforskrifter og myndighetskrav må overholdes
Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden
Skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for
å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
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Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen
med forsikringsavtalen.

Hvor lenge varer avtalen?
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 kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller
ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

