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Båtforsikring 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet. 
 

ForForsikringsselskap: HDI Global Specialty SE PrProdukt: Båtforsikring - fullrisiko 

 
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til 
forsikringsbevis og forsikringsvilkår.  
 
Hva omfatter forsikringen? 
Båtforsikringen er en fullrisiko forsikring for serieprodusert fritidsbåt som omfatter skade på eller tap av båt med 
tilhørende motor og fastmontert utstyr. Det innebærer at «alle skader og tap» er omfattet med mindre de er unntatt. En 
slik forsikring har en kort og enkel beskrivelse av dekningene, men med en vid og generell beskrivelse av dekningsomfang 
blir listen med unntak og begrensninger mer omfattende. Forsikringen blir da tydeligere og lettere å forstå. 

 

 
Hva dekker forsikringen? 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

Fullrisiko dekker:  
ü Skade på og tap av båten med tilhørende motor og 
fastmontert utstyr 
ü Inspeksjon i forbindelse med grunnstøting 
ü Ansvar (Rettslig erstatningsansvar) 
ü Fjerning av vrak, forebygging og begrensning av 
skade, herunder redning (Når skadetilfellet er dekket 
av forsikringen) 
ü Rettshjelp hvis angitt i forsikringsbeviset 
 
Forsikringen kan normalt utvides med 
følgende utvidelser og tilleggsdekninger: 
ü Geografisk fartsområde nordover til Nordkapp 
ü Helårsbruk (inkl. bruk mellom 15/11 og 15/3) 
ü Privat bruk kombinert med representasjon 
ü Bruk til demonstrasjonsformål 
ü Charter med egen skipper for inntil 12 personer 
ü Privat til privat utleie i inntil 6 uker i forsikrings-     
perioden (gjelder ikke vannscooter) 
ü Jolle/lettbåt/redningsflåte 
ü Båtrelatert løsøre/personlige effekter 
ü Utvidet maskinhavaridekning for 6-15 år gamle 
motorer til privat fritidsbruk 
ü Pluss-dekning gir fordeler i visse skadesituasjoner: 

• Egenandelsfritak 
• Dekning av hjemreisekostnader 
• Ferieavbruddsgaranti 

ü Regattarisiko – forsikring for seil og rigg under 
deltagelse i regatta 
ü Vannskiansvar – ansvar knyttet til å trekke vannski 
ü Transportforsikring for transport av båt på/i annen 
båt/fartøy eller tog og for transport på vei for båt 
større enn 30 fot, kan normalt tilbys som egen 
forsikring. 

rBåt i næringsvirksomhet og utleie (med mindre skriftlig avtalt) 
rDeltagelse i hastighetsløp og «short handed»-regatta 
rSammenhengende seiling / kjøring alene i mer enn 24 timer 
rPlanlagt tauing og boksering av annen båt (ikke nødsituasjon)  
rForbruksvarer (F.eks. matvarer, drikkevarer, drivstoff) 
rBåtens fortøyninger og opplagsutstyr 
rSkade på elektrisk utstyr forårsaket av indre feil 
rKostnaden for å rette opp mangelfull reparasjon, mangefult 
vedlikehold, eller rette opp defekter og feil i design, konstruksjon 
og materiale 
rTap eller skade på seil/kalesje forårsaket av vind alene, og 
vindskade på rigg og seil under deltagelse i regatta. 
rTransport på vei for båt over 30 fot (målt inkl. badeplattform), 
med mindre distansen er under 5 kilometer og profesjonell 
transportør er benyttet 
rTransport på/i annen båt/fartøy, jernbane eller luft fartøy, inkl. 
lasting og lossing i forbindelse med denne type transport 
 
Skader som oppstår / utvikler seg gradvis: 
rSlitasje, elde eller gradvis forringelse 
rGradvis inntrengning av vann i båten, som skyldes utett båt 
rSkade fra vann som gradvis lekker ut fra innretninger i båten 
rSkade fra damp, fukt, mugg, jordslag, skadedyr og møll 
rSkade forårsaket av elektrolytiske fenomener el.l. 
 
Maskinhavariskade (motor/drivlinje) på:  
(Med maskinhavariskade mens mekanisk skade på drivlinje om 
har oppstått plutselig og uforutsett uten ytre påvirkning). 
 
rMotor/drivlinje eldre enn 6 år (kan normalt utvides) 
rMotor til jolle/lettbåt 
rVannjet fremdrift system (herunder vannscooter) 
rMotor/drivlinje modifisert i forhold til fabrikantens spek.  
rMotor/drivlinje for båt benyttet i næringsvirksomhet (f.eks. 
charter virksomhet, demonstrasjons formål el.l.) 
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Er det noen begrensninger i dekningen? 

!  Forsikringen har begrensninger i erstatningssummer som angitt i forsikringsbeviset, samt forutsetninger og unntak for 
enkelte dekninger. Se forsikringsbevis og forsikringsvilkår for fullstendig oversikt. 
 

 
Hvor gjelder forsikringen? 

ü Forsikringen gjelder hele året, men er normalt basert på at båten skal ligge i opplag og ikke være i bruk mellom 15. 
november og 15. mars. Forsikringen kan normalt utvides til helårsbruk etter nærmere avtale. 
ü For geografisk fartsområde som er angitt i forsikringsbeviset. Standard geografisk fartsområde er Europeisk farvann 50-
65 grader Nord, 0-25 grader Øst (Ekskl. Russland, Baltiske stater og Polen), og kan normalt utvides nordover til Nordkapp. 
ü Eventuell rettshjelpsordning gjelder juridisk bistand i forbindelse med skadeoppgjør og etter forbrukerkjøp av varer og 
tjenester i Norge i tilknytning til forsikret båt. 
 

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

Opplysninger, endringer og forutsetninger 
I forsikringsbeviset fremgår hvilke opplysninger som er lagt til grunn for forsikringen. Du må straks varsle oss hvis 
informasjonen ikke er riktig eller forhold knyttet til båt eller bruk endrer seg.   
 
Sikkerhetsforskrifter 
Pass på at du overholder sikkerhetsforskriftene som regulerer hva du selv skal gjøre for å forebygge og begrense skader. 
Denne forsikringen har sikkerhetsforskrifter med krav til bl.a.: 

• Teknisk tilstand for båt og henger 
• Båteier og båtførers kompetanse, adferd og tiltak for å unngå og begrense skade 
• Sikring og oppbevaring av båt (inkl. vannscooter), motor og utstyr 

 
Hvis du ikke overholder dine forpliktelser i forsikringsavtalen, kan erstatning bli redusert eller bortfalle. 
 

 
Når og hvordan skal jeg betale? 

Du må betale innen fristen som er angitt i faktura eller betalingsvarsel. 
Du mottar faktura på din oppgitte epost-adresse sammen med forsikringsavtalen. 
 

 
Fra når gjelder forsikringen? 

• Forsikringen gjelder fra den dagen du selv ønsker og avtaler med oss, men tidligst fra den dagen du bestiller 
forsikringen.  

• Ved nytegning av forsikring for vannscooter gjelder forsikringen fra datoen forsikringen er registrert som betalt 
hos oss, men tidligst fra dato angitt i forsikringsbeviset. 

• Forsikringen gjelder for et år, og blir automatisk fornyet hvert år med mindre den sies opp. 
 
Forutsetning for gyldighet av forsikringen er at du som forsikringstaker er eier av båten. 
 

 
Hvordan kan jeg avslutte forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss.  
Forsikringen kan avsluttes ved salg av båt eller ved hovedforfall eller når som helst med 30 dagers varsel. 

 


