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BÅTFORSIKRINGSVILKÅR (Polisenummer: 70414) 

Disse vilkår og ditt forsikringsbevis utgjør sammen med norsk lovgivning den 
forsikringsavtalen du har med det forsikringsselskap som fremkommer av ditt 
forsikringsbevis. 
Forsikringsselskapet er: HDI Global Speciality SE

DEFINISJONER

Bevoktet marina
Med bevoktet marina menes et trygt og beskyttet anlegg fast knyttet til land og med solide 
moringer som har fast vakthold og/eller TV-overvåkning.

Båt
Den båten som er angitt i forsikringsbeviset med motor(er)/drivlinje, fastmontert utstyr og utstyr 
fastmontert på brakett. Fastmontert utstyr er utstyr man trenger verktøy for å fjerne.

Egenandel
Det beløp som er angitt i forsikringsbeviset eller vilkårene, og som fratrekkes skadeutbetalingen. 
Skal erstatningen nedsettes (avkortes) eller det skal foretas aldersfradrag, gjøres dette før 
egenandelen fratrekkes. 

Erstatningsansvar
Ditt rettslige ansvar og/eller kostnaden knyttet til å bestride kravet, begrenset oppad til beløpet 
som står angitt i forsikringsbeviset, for å kompensere andre for død/skade på person, eller skade 
på/tap av eiendeler, som følge av din interesse i båten. 

Fartsområde
Det geografiske området hvor forsikringen gjelder og som er angitt på forsikringsbeviset. 

Forsikringsavtaleloven (FAL)
Henvisninger til FAL henviser til Lov om forsikringsavtaler, LOV-1989-06-69.

Forsikringsbevis
Forsikringsbeviset fastslår hvilken avtale som er inngått og viser til hvilke vilkår som gjelder.  

Forsikringsperiode
Selskapets ansvar begynner å løpe fra den dato som er angitt i forsikringsbeviset kl. 00:00 til 
opphørsdato i henhold til forsikringsbeviset kl. 24:00.

Forsikringssum 
Det beløp du har oppgitt til oss og som fremgår av forsikringsbeviset. Forsikringssummen angir 
maksimal erstatning til deg i forbindelse med et skadeoppgjør. 

I forsikringsbeviset og vilkårene er det enkelte ord som har en helt bestemt betydning. Disse 
ord og uttrykk er forklart i nedenstående definisjoner. Når vi i forsikringsbeviset eller 
vilkårene bruker uttrykket «sikrede», «du», «deg», «din», «ditt» og «dine» er dette å forstå 
som den eller de person(er) som er oppgitt som forsikringstager i forsikringsbeviset, eller alle 
sikrede forsikringen gjelder til fordel for. Benevnelsene «selskapet», «vi», «oss» og «vår», skal 
leses som forsikringsselskapet som bærer risikoen for forsikringsavtalen. Uthevede ord og 
uttrykk er definert i begynnelsen av vilkåret.  
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Forsikringsverdi (erstatningsgrunnlag ved totalskade/tap)
Forsikringsverdien er erstatningsgrunnlaget ved totaltap. Vår totalskadegaranti innebærer at 
forsikringsverdien er båtens dokumenterte anskaffelsespris (inklusive eventuelle dokumenterte 
påkostninger/oppgraderinger) i 4 år fra båtens anskaffelsesdato for deg som ny eller brukt. 
Totalskadegaranti med avtalt forsikringsverdi kan også gis etter særskilt avtale basert på godkjent 
takst med verdivurdering i inntil 3 år fra takst. Særskilt avtale skal fremgå av forsikringsbeviset.

Forsikringsverdien fastsettes til tilsvarende, eller i det vesentlig tilsvarende, båtens markedsverdi 
på skadetidspunktet når et av følgende kriterier inntreffer:  

1. Båten er utenfor vilkårene for totalskadegaranti.  
2. Anskaffelsespris og/eller anskaffelsesdato kan ikke dokumenteres. 
3. Markedsverdien er høyere enn forsikringsverdien, slik denne er beskrevet over.  

Ved totalskade eller tap av utenbordsmotorer uten at båten (inklusive utenbordsmotoren) er å anse 
som totaltap, settes forsikringsverdien for utenbordsmotorer til det en tilsvarende ny motor koster 
på skadedagen, etter eventuelle fratrekk for aldersfradrag (se skadeoppgjørsregler pkt. 11.3.2).

Hastighetsløp (motorbåter)
Enhver organisert konkurranse med definert start og mål, farts tester eller lignende arrangement.

Jolle/Lettbåt
Mindre båt som brukes i tilknytning til forsikret båt.

Maskinhavari
Skade på motor/drivlinje/komponent i motor som ikke er forårsaket av en ytre påvirkning. 

Motor/Drivlinje  
Motor/drivlinje omfatter motor med gir, aksling og drev samt tilknyttet elektrisk utstyr.

Personlige effekter/løsøre 
Utstyr som er om bord og som ikke er en del av båtens utstyr, så som kikkert, håndholdt GPS/VHF, 
TV/radio, verktøy, klær, redningsvester, kart, toalettartikler, sports- og fiskeutstyr og lignende. 

Regatta (seilbåter)
Alle seilkonkurranser som defineres som regatta i henhold til OCR/Norsk Seilforbund (NSF) 
klassifikasjon, bortsett fra klasse 6 regatta. NSF definerer kategori 6 regattaer som korte 
kappseilaser, på maks 30 nautiske mil, i skjermede fjorder og skjærgård, som seiles i dagslys og i 
tidsrommet 1. april til 31. oktober. 

Short-handed regatta 
Regatta som arrangeres for seiling med et mannskap bestående av 1 eller 2 personer, dersom dette 
er mindre enn hva båten er beregnet for. 

Terrorisme
Enhver bruk av trusler eller vold rettet mot den sivile befolkning for å oppnå frykt og reaksjoner fra 
den politiske ledelsen med hensikt å påvirke den lovlige ledelse av landet eller for å true 
befolkningen i den hensikt å overta politisk, religiøst eller ideologisk sak.

Totaltap
Båten er uomtvistelig tapt/forlist eller dersom kostnaden ved reparasjon eller gjenanskaffelse 
overstiger forsikringsverdien. 

Vinteropplag
Den avtalte perioden som båten ikke skal være i bruk (opplag) som angitt i forsikringsbeviset. Med i 
bruk menes når fortøyningene er løsnet. 
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1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for deg og alle som med din tillatelse kjører/seiler eller er ansvarlig for båten. 
For alle som er dekket av denne forsikringen gjelder vilkår og sikkerhetsforskrifter som for sikrede.
Dette innebærer at selskapet kan påberope seg identifikasjon etter FAL § 4-11 annet ledd bokstav 
a. Ved identifikasjon vil handlinger eller unnlatelser fra den som med sikredes samtykke er 
ansvarlig for båten, få samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om 
handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede selv.

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder innenfor det avtalte fartsområde som er angitt i forsikringsbeviset. 
Forsikringen gjelder på vann, på land og under transport på vei, inklusiv lasting/lossing.

3.  HVA FORSIKRINGEN DEKKER

3.1 Skade på- og tap av båten

Forsikringen dekker skade på og/eller tap av båten.
Forsikringen dekker også skade på båten direkte forårsaket av offentlig myndighet under arbeid 
med å forhindre eller redusere en forurensningsfare.

3.2 Inspeksjon i forbindelse med grunnstøting

Forsikringen dekker rimelige kostnader til inspeksjon av båten etter en grunnstøting, selv om ingen 
skade blir funnet. 

3.3 Ansvar

Selskapet svarer for ditt erstatningsansvar opp til avtalt forsikringssum. 

3.4 Fjerning av vrak og forebygging/begrensning av skade

Selskapet dekker nødvendige utgifter i forbindelse med heving og/eller forsøk på heving, flytting 
eller destruksjon av vraket. Det forutsettes at skadetilfellet er dekket av forsikringen. 
Selskapet dekker rimelige kostnader som påløper inkludert redningskostnader, i forbindelse med 
forsøk på å forhindre eller redusere et tap som er dekket av forsikringen.

Forsikringen dekker:
 Skade på- og tap av båten
 Inspeksjon i forbindelse med grunnstøting
 Ansvar
 Fjerning av vrak og forebygging/begrensning av skade
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4. BEGRENSNINGER 

4.1. Skadeforsikringen dekker ikke:

4.1.1. Forbruksvarer (for eksempel matvarer, drikkevarer, drivstoff).
4.1.2. Båtens fortøyninger og opplagsutstyr.
4.1.3. Slitasje, elde eller gradvis forringelse (for eksempel plastpest/osmose). 
4.1.4. Tap eller skade som et resultat av elektrolytiske fenomener eller lignende tilfeller. 
4.1.5. Gradvis inntrengning av vann i båten, som skyldes at båten ikke er vanntett. 
4.1.6. Tap eller skade som skyldes at vann gradvis lekker ut fra faste innretninger eller rør i 

båten. 
4.1.7. Skade som følge av damp, fukt, mugg, jordslag, skadedyr og møll. 
4.1.8. Skade på elektrisk utstyr forårsaket av indre feil, inkludert programvare feil.  
4.1.9. Maskinhavari på motor/drivlinje som er modifisert i forhold til motorprodusentens 

standard spesifikasjoner. 
4.1.10. Maskinhavariskade på:

o motor/drivlinje eldre enn 6 år
o motor/drivlinje til jolle/lettbåt
o motor/drivlinje med vannjet fremdriftssystem (herunder vannscooter)
o motor/drivlinje for båt benyttet i næringsvirksomhet eller lignende 

inntektsbringende virksomhet (herunder charter virksomhet, 
demonstrasjonsformål, o.l.)

4.1.11. Skade på vannjetmotor når skaden er forårsaket av et objekt som trekkes inn i 
motoren.

4.1.12. Kostnaden for å rette opp eller utbedre enhver mangelfull reparasjon eller mangelfullt 
vedlikehold som er utført av deg eller en person engasjert av deg. Dog erstattes 
følgeskaden dersom skaden eller årsaken for øvrig omfattes av forsikringen. 

4.1.13. Kostnaden for å rette opp defekter eller feil i design eller konstruksjon, herunder 
defekte deler eller feil i materialer. Dog erstattes følgeskaden dersom skaden eller 
årsaken for øvrig omfattes av forsikringen. 
Ved maskinhavari erstattes, i tillegg til følgeskaden, defekt del i motor/drivlinje der 
årsaken ikke er feil i design eller konstruksjon, hvis skaden og årsaken for øvrig 
omfattes av forsikringen. 

4.1.14. Tap eller skade på seil/kalesje forårsaket av vind alene.
4.1.15. Vindskade på seil og rigg under deltagelse i regatta med mindre det er tegnet 

tilleggsdekning for regattarisiko som er spesifisert i forsikringsbeviset. 
4.1.16. Tap eller skade under transport på/i annen båt/fartøy, jernbane eller med luftfartøy, 

herunder lasting og lossing i forbindelse med denne type transport. 
4.1.17. Tap eller skade under transport på vei for båt over 30 fot (lengde måles inklusiv 

badeplattform), med mindre distansen er under 5 kilometer og profesjonell 
transportør er benyttet. 

4.1.18. Riper, avskalling, skrammer, bulker eller skrubbmerker som oppstår under transport.
4.1.19. Skade som oppstår som en konsekvens av utilstrekkelig emballering av gjenstander 

sendt til reparasjon eller leverandør. 
4.1.20. Tapt bruk av båten, ferieavbrudd, økonomisk tap eller lignende. 
4.1.21. Et eventuelt tap i båtens markedsverdi etter utbedret skade.  
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4.2. Ansvarsforsikringen dekker ikke erstatningsansvar:

4.2.1. Som oppstår mens båten blir transportert på offentlig eller privat vei. 
4.2.2. Som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 
4.2.3. For personskade eller sykdom som rammer båtens innleide/fast ansatte personell 

engasjert av deg.
4.2.4. Overfor passasjerer eller besetning i forbindelse med dykking. 
4.2.5. Som følge av at noen blir trukket etter/av båten eller båtens lettbåt, med mindre dette 

er skriftlig avtalt med selskapet. 
4.2.6. Eller erstatningansvaret til en profesjonell part, engasjert av deg, som håndterer 

båten.

5. TILLEGGSDEKNINGER

5.1. Personlige effekter/løsøre
Gjelder plutselig og uforutsett tap eller skade på personlige effekter/løsøre som befinner seg i 
båten begrenset oppad til den forsikringssum for personlige effekter/løsøre som er angitt i 
forsikringsbeviset. Dekningen er begrenset til personlige effekter/løsøre tilhørende deg, din 
ektefelle eller partner samt hjemmeboende barn med samme adresse i folkeregisteret. 

5.2. Jolle/Lettbåt/Påhengsmotor/Redningsflåte
Gjelder skade på eller tap av jolle/lettbåt/påhengsmotor/redningsflåte begrenset oppad til 
forsikringssum for jolle/lettbåt/påhengsmotor/redningsflåte angitt i forsikringsbeviset.

5.3. Regattarisiko - Seilbåt 
Omfatter vindskade på rigg/seil under deltakelse i regatta begrenset til den avtalte forsikringssum 
for regattarisiko angitt i forsikringsbeviset. 
Vindskade på seil alene er ikke dekket.

5.4. Vannskiansvar 
Selskapet dekker erstatningsansvar som følge av vannski og wakeboard, når disse trekkes etter 
båten eller båtens lettbåt.

Denne delen av forsikringen gjelder kun hvis dette er særskilt avtalt og fremgår av 
forsikringsbeviset, eller at det på anden måte foreligger skriftlig avtale med selskapet om 
dette.  

Tilleggsdekningene skal anses som en del av forsikringen. Vilkårene i tilleggsdekningene skal 
derfor tolkes sammen med de øvrige bestemmelsene, herunder alle betingelser og unntak 
gjeldende for forsikringen. 
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5.5. Pluss-dekning 
Pluss-dekningen gir følgende fordeler:

5.5.1. Ingen egenandel ved angitte skadetyper som oppstår når båten er fortøyd i 
hjemmehavn som er en bevoktet marina. 
Det trekkes ikke egenandel, for skade som skyldes påkjørsel, tyveri og hærverk når 
båten er fortøyd i hjemmehavn som er en bevoktet marina. Fritak for egenandel er 
begrenset oppad til kr. 20.000.

5.5.2. Ingen egenandel når du er uten skyld ved kollisjon.
Ved kollisjon med en annen båt trekkes ikke egenandel, når vi er enige om at du ikke 
har hatt skyld i skaden, og du kan fremlegge kontaktinformasjon på den ansvarlige 
parten. Fritak for egenandel er begrenset oppad til kr. 20.000. 

5.5.3. Ingen egenandel ved ansvarsskade.
Ved skader som omfattes av avsnitt 3.3. Ansvar i forsikringsvilkårene trekkes ikke 
egenandel. Fritak for egenandel er begrenset oppad til kr. 20.000.

5.5.4. Hjemreise ved skade eller sykdom.
Dekker rimelige kostnader for hjemreise og reise for å hente båten igjen for deg og 
mannskap/nærmeste familie begrenset oppad til NOK 25.000 pr skadetilfelle når 
båtreisen må avbrytes som følge av:
- Skade på båten, som er dekket av forsikringen og som medfører at båten ikke er 

sjødyktig inntil det blir reparert og er ute av drift i mer enn 7 dager.
- Sykdom eller skade som rammer noen om bord og som medfører at båten ikke 

lenger har tilstrekkelig kompetent mannskap om bord, forutsatt at den 
syke/skadede personen forhindres i mer enn 7 døgn fra å kjøre/seile videre.

Dekningen gjelder når båten kjører/seiler i danske, svenske eller norske farvann når 
båten er mer enn 100 nautiske mil i farbar strekning målt fra båtens hjemmehavn.    
Egenandel pr skadetilfelle er kr. 2.500, og kommer i tillegg til eventuell annen 
egenandel for øvrige dekninger.  

5.5.5. Ferieavbrudds garanti 
    Gir en erstatning på inntil kr.1.500 pr dag i inntil 14 dager ved skade på båten som fører 

til at planlagt båtferie i perioden fra og med 1 mai til og med 31 august må avlyses, 
forutsatt at:  
- skaden er dekket av båtforsikringen og kostnadene for reparasjon overstiger 

egenandelen
- båten kan ikke brukes, eller er ikke sjødyktig
- normal reparasjonstid overstiger 7 hele arbeidsdager
- du kan sannsynliggjøre tap av planlagt ferie
  

5.6. Utvidet maskinhavaridekning
Maskinhavari dekningen utvides til inntil 15 år gammel motor/drivlinje som er utover 
aldersbegrensningene i vilkårenes punkt 4.1.10. Aldersbegrensning knyttet til denne 
tilleggsdekningen er regulert i vilkårenes punkt 6.5.1..
Se skadeoppgjørsbestemmelsene punkt 11.4. om aldersfradrag ved maskinhavari-skade som er 
omfattet av forsikringen.
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6. TILLEGSSDEKNINGENE DEKKER IKKE 

Unntak og begrensninger angitt i avsnitt 4. gjelder også for avtalte tilleggsdekninger. I tillegg 
gjelder følgende unntak og begrensninger:

6.1. For personlige effekter/løsøre
6.1.1 Mekanisk eller elektrisk feil eller skade med mindre dette er skriftlig avtalt med 

selskapet.
6.1.2 Datamaskin eller programvare, mobiltelefoner, smykker, pelser, fotoutstyr, kunst og 

briller.
6.1.3 Penger, reisesjekker, kreditt- eller debetkort.
6.1.4 Vannski, vannleketøy, fiskeutstyr, dykke- og sportsutstyr, når dette er i bruk.
6.1.5 Erstatning for enkeltgjenstander med verdi over kr 4000,-, med mindre dette er skriftlig 

avtalt med selskapet.

6.2. For jolle/lettbåt/redningsflåte/påhengsmotor
6.2.1 Erstatningsansvar for fører av jolle/lettbåt med vannjet dersom fører er under 16 år.

6.3. For regattarisiko - Seilbåt
6.3.1 Tap eller skade som oppstår i forbindelse med deltakelse i Short-handed regatta med 

mindre det er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. 

6.4. For Pluss-dekning
6.4.1 Pluss-dekningen gjelder ikke for vannscooter og jetski. 

6.5. For utvidet maskinhavaridekning 
6.5.1 Vilkårenes punkt 4.1.10 endres til «Skadeforsikringen dekker ikke maskinhavariskade på 

motor/drivlinje eldre enn 15 år.» Hvis motor/drivlinje passerer 15 års alder i 
forsikringsperioden og dekningen ble tegnet før motor/drivlinje var 15 år gammel, 
gjelder den utvidede maskinhavaridekning til utløpet av forsikringsperioden.

6.5.2 Motor/drivlinje til jolle/lettbåt eller med vannjet fremdriftssystem.  
6.5.3 Båt benyttet i næringsvirksomhet eller lignende inntektsbringende virksomhet herunder 

utleie, chartervirksomhet, demonstrasjonsformål, o.l.
6.5.4 Motor med over 1000 HK.
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7. GENERELLE BEGRENSNINGER - GJELDER FOR HELE FORSIKRINGEN

 Forsikringen omfatter ikke skade, tap eller erstatningsansvar forårsaket av:
      

7.1. Krig eller krigslignende tilstand.
7.2. Terrorisme. 
7.3. Kjemisk, biologisk eller elektromagnetisk våpen.
7.4. Stråling, radioaktivitet, atom -brennstoff, -avfall eller utstyr. 
7.5. Forsettlig handling av sikrede. 
7.6. Eller i forbindelse med næringsvirksomhet, med mindre det på forhånd er innhentet 

skriftlig tillatelse fra selskapet. 
7.7. Deltagelse i hastighetsløp (motorbåter) eller Short-handed regatta med mindre det er 

skriftlig avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. 
7.8. Eller under seiling / kjøring alene uten øvrig mannskap som overstiger 24 timer.                               
7.9. Arrest, beslagleggelse eller tvungen tilbakeholdelse som skyldes en straffbar handling. 

7.10. Forurensning, med mindre skade oppstår som følge av en direkte, plutselig og uforutsett 
hendelse i forsikringsperioden.

7.11. Bøter, dagsmulkter eller andre straffesanksjoner. 
7.12. Datavirus.
7.13. Båten som tauer eller bukserer andre som følge av en forhåndsinngått avtale. 

Begrensningen gjelder ikke assistanse eller tauing av annen båt i nød.
7.14. Eller under utleie med mindre dette er spesifisert i forsikringsbeviset.
7.15. Hendelser utenfor forsikringsperioden.
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8. GENERELLE VILKÅR SOM GJELDER FOR HELE FORSIKRINGEN

8.1. Denne forsikringen kan ikke overføres til ny forsikringstaker eller nytt forsikringsobjekt uten 
selskapets samtykke.

8.2. Hvis båten blir solgt eller overført til ny eier opphører forsikringen fra den dato endringen 
får effekt. Likevel gjelder forsikringen som var i kraft på overtakelsestidspunktet i 14 dager 
til fordel for ny eier, unntatt hvis ny eier allerede har tegnet annen forsikring. 

8.3. Forsikringen er underlagt norsk rett, herunder Forsikringsavtaleloven.   
8.4. Du må ved tegning eller fornyelse av forsikringen gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger 

til selskapet. Likeledes må du opplyse om vesentlige endringer i risiko. En konsekvens av å 
ikke gi slike opplysninger kan være at forsikringsdekningen bortfaller eller kun gjelder 
delvis. Hvis forsikringen endres som følge av nye opplysninger, tas det forbehold om at 
vilkår og premie likeledes kan endres for den resterende forsikringsperioden. For 
komplette bestemmelser vises til Forsikringsavtalelovens kapittel 4. 

8.5. Dekkes samme tap av flere forsikringer, kan du velge hvilke forsikringer du vil bruke, inntil 
du har fått den erstatning du i alt har krav på. Er flere forsikringsselskaper ansvarlige for 
tapet, utliknes erstatningen forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det 
enkelte selskaps ansvar for tapet, når ikke annet er avtalt mellom selskapene. 

8.6. Har du grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller 
falle bort. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om 
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye, jf. FAL § 4-9  

8.7. Ingen som ikke er uttrykkelig omfattet av forsikringen kan kreve erstatning under denne 
forsikringen, jfr. imidlertid regler for ansvarsforsikring i forsikringsavtaleloven § 7-6 og 
eventuelle panthavere som er notert på forsikringsbeviset.

8.8. Hvis forsikringsbeviset ikke er i overensstemmende med dine ønsker, må du ta kontakt 
med oss så fort som mulig. 

8.9. Forsikringen kan sies opp ved hovedforfall eller med 30 dagers varsel.
8.10. Hvis båten selges, skal melding gis selskapet uten ugrunnet opphold. Eventuell refusjon av 

premie beregnes og tilbakebetales fra det tidspunktet selskapet får beskjed og i henhold til 
avsnitt 8.11.

8.11. Hvis forsikringen blir sagt opp i avtaleperioden, refunderes premie i henhold til den 
prosentvise fordelingen av risiko som varierer med årstidene iht. tabellen nedenfor. 
Er det under en måned igjen av gjenstående forsikringstid refunderes ingen premie.
Etableringskostnader og honorar til megler refunderes ikke. 

Premie pr måned:
Januar   5 %
Februar                5 % 
Mars   5 % 
April            7 % 
Mai 11 %
Juni 13 % 
Juli 13 % 
August 13 % 
September 11 % 
Oktober  7  % 
November  5  % 
Desember  5  % 
Totalt                   100 % 
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9. SIKKERHETSFORSKRIFTER

9.1. Båten og eventuell båthenger skal til enhver tid holdes i forsvarlig og forskriftsmessig 
stand. 

9.2. Når båten ikke er i bruk, skal det alltid være forsvarlig forankret eller fortøyd. 
9.3. Du må til enhver tid utvise tilstrekkelig aktsomhet for å forhindre at skade inntreffer. 
9.4. Utenbordsmotor skal være låst eller boltet fast til båten. 

Serienummer skal noteres slik at dette er tilgjengelig hvis motoren blir stjålet.
9.5. Løst utstyr og utstyr i brakett som kan fjernes uten bruk av verktøy skal være innelåst 

når båten forlates. 
9.6. Når båten oppbevares på tilhenger uten oppsyn skal tilhengeren være låst til kjøretøy 

eller annet fast punkt, eller være sikret med kulelås. 
9.7. Båt med innenbords bensinmotor skal ha installert automatisk eller fjernstyrt 

brannslukkingsapparat i motorrom. 
9.8. Båten skal sikres mot frostskader ved bruk av frostvæske eller 

rensing/tapping/uttørking av vann og væsker som kan fryse og føre til frostskader. 
Utstyr som ikke tåler frost, skal oppbevares i oppvarmet rom. 

9.9. For båt som ligger i vinteropplag på vannet når det er fare for frost, skal alle ventiler i 
skroggjennomføring under vannlinjen være stengt. 

9.10. Den som fører båten, må ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler som 
overstiger lovpålagte grenseverdier. 

9.11. Den som fører båten, må være kompetent til å føre båten.
9.12. Kjøring/seiling alene uten øvrige mannskap skal ikke overstige 24 timer.
9.13. Jetski og vannscooter skal være låst med låseutstyr beregnet for maritimt bruk når den 

ikke er i bruk. Ved oppbevaring på land i mer enn 48 timer skal jetski og vannscooter 
oppbevares i låst rom og være fastlåst.

9.14. Når jetski og vannscooter er i bruk skal dødmannsknappen benyttes.

10. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR TILLEGGSDEKNINGER

10.1. Personlige effekter/løsøre skal være innelåst når båten forlates.  
10.2. Jolle/lettbåt skal være merket med båtens navn eller merket slik at eier på annen måte 

kan identifiseres. 
10.3. Utenbordsmotor til jolle/lettbåt skal være låst. Serienummer skal noteres slik at dette 

er tilgjengelig hvis motoren blir stjålet.

Sikkerhetsforskriftene (Avsnitt 9 og 10) regulerer hva du skal gjøre for å begrense eller 
forebygge skader. Ved brudd på en eller flere sikkerhetsforskrifter kan erstatning helt eller 
delvis bortfalle, jf. FAL Kap. 4. 
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11. SKADEOPPGJØRSBESTEMMELSER 

For alle dekninger i denne forsikringsavtalen gjelder førsterisikoprinsippet. Dette innebærer 
at man får dekket skaden maksimert til forsikringssummen for den aktuelle dekningen selv om 
forsikringssummen er lavere enn forsikringsverdien (se definisjonen på forsikringsverdi foran). 

11.1. Ved totaltap utbetales forsikringsverdi begrenset oppad til forsikringssummen etter 
fratrekk for egenandel. Ved totaltap vil det ikke bli gitt erstatning for eksisterende 
skader på båten som ikke er reparert. 

11.2. Forsikringen dekker rimelige og nødvendige kostander til reparasjon etter tap eller 
skade. Når båten kan repareres til samme, eller vesentlig samme stand, som 
umiddelbart før skaden, dekkes kostander til reparasjon. Skadede deler skiftes med 
likeverdig, eller i det alt vesentlig likeverdig, deler når selskapet finner det lønnsomt. 
Hvis reparasjon krever nye deler, og de skadede delene er forringet som følge av elde, 
slitasje, tidligere ikke utbedrede skader el.l., kan selskapet gjøre et forholdsmessig 
fradrag for forbedringen i erstatningen iht. punktene nedenfor. 

11.3. Ved fastsettelse av verdiforringelsen på skadede deler som byttes til nye eller verdien 
av forbedringen ved bytte til nye deler, trekkes maksimalt aldersfradrag fra 
erstatningen på nye deler før egenandel trekkes iht. punktene nedenfor:  
1. For deler/komponenter som ikke er omtalt i punktene nedenfor i dette avsnittet er 

det angitt maksimal reduksjon i erstatning for ny del som erstatter en brukt 
(aldersgaranti) før egenandel trekkes fra:  

Se punkt 11.4. som gjelder aldersfradrag i erstatning ved maskinhavari skade. 

2. For utenbordsmotor kan erstatningen ved totalskade eller tap av motor, uten at båt 
og motor samlet ansees som totaltap, reduseres med aldersfradrag regnet fra den 
var ny med inntil 10% pr år i 3 år fra og med det andre året, deretter med 5% pr år 
inntil maksimalt 50%. Ved totaltap av båt og motor samlet gjelder punkt 11.1.

3. For elektronisk utstyr, kalesjer og trekk kan erstatningen reduseres med 
aldersfradrag fra utstyret var nytt med inntil 10% pr år inntil maksimalt 50%. 

4. For seil, rigg, personlig effekter/løsøre, jolle/lettbåt kan erstatningen reduseres 
med inntil 10% pr år inntil maksimalt 30%.  

11.4. Ved maskinhavari-skade som er omfattet av forsikringen, gjøres følgende aldersfradrag 
i erstatning for skadet del før egenandelen trekkes:

11.5. Det kan avtales kontantoppgjør i stedet for betaling for reparasjon. 
Hvis du velger å ikke reparere skaden, settes erstatningen til det beløp som er laveste 
av reduksjon i markedsverdi eller erstatning for reparasjonskostnad iht. 
forsikringsvilkårene. Ved kontantoppgjør for reparasjon erstattes arbeidspenger med 
50% av godkjent verkstedpris. MVA erstattes når det er dokumentert at MVA er betalt. 

     Alder på 
komponent/del Aldersfradrag inntil 
      < 10 år Ingen aldersfradrag
      10-15 år       20 %
      15-20 år         40 %
      > 20 år       50 %

         Innenbords og utenbords motor/drivlinje:
0-6 år    0 %
6-7 år   20 %
7-8 år   40 %
8-14 år 50 %
>15 år Ingen dekning
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11.6. I forsikringsbeviset er det angitt standard avtalte egenandeler ved skade. 
Egenandel endres i skadesituasjonene iht. punktene nedenfor: 
1. Ved skade under deltakelse i regatta trekkes det dobbel egenandel.
2. Ved skade under utleie, når forsikringen er tegnet for å dekke utleie, trekkes det 

dobbel egenandel.
3. Ved skade som er forårsaket av vanninntrenging eller synking, når båten ligger 

fortøyd, økes egenandelen med 50%. 
Økningen i egenandelen er begrenset oppad til kr.20.000. 

4. Ved skade som oppstår når båt er fortøyd kun i bøye økes egenandelen med 50%.  
Økningen i egenandelen er begrenset oppad til kr.20.000. 

5. Ved skade på IPS-drev økes egenandelen med 50%. 
Økningen i egenandelen er begrenset oppad til kr.20.000. 

6. Ved skade på jolle/lettbåt/påhengsmotor/redningsflåte som er dekket av 
tilleggsdekningen i vilkårenes punkt 5.2, med forsikringssum over kr.100.000, 
trekkes det dobbel egenandel.  

7. For skade på rigg og seil dekket av tilleggsdekning for «Regattarisiko – Seilbåt» (ref. 
vilkårenes punkt 5.3) er egenandelen 1/3 av skaden uten at det trekkes ytterligere 
aldersfradrag eller annen egenandel. 

8. Med tilleggsdekningen Pluss-dekning fritas man fra egenandel i skadesituasjoner 
beskrevet i vilkårenes punkt 5.5.. 
Fritaket for egenandel er begrenset oppad til kr. 20.000. 

9. Ved tyveri av båt og/eller motor fritas man for egenandel hvis båt og/eller motor 
blir sporet opp og gjenfunnet som følge av fungerende sporingsenhet innen 30 dager 
fra tyveridato eller før skadeoppgjør er foretatt. 
Fritak for egenandel er begrenset oppad til kr.20.000. 

10. Har du vært forsikret gjennom dette forsikringsprogrammet uten skade i mer enn 5 
år når skaden inntreffer, reduseres egenandelen med 50%. Reduksjon i 
egenandelen er begrenset oppad til kr.20.000. 

11.7. I tilfelle skade(r) omfattes av flere avsnitt i denne forsikringen, fratrekkes kun 1 
egenandel pr skadetilfelle, men da den høyeste. Gjelder ikke egenandel ved 
tilleggsdekningen for reise i avsnitt 5.5.4. som alltid kommer i tillegg til egenandel for 
øvrige dekninger. 

11.8. Dersom skade eller tap er av en slik art eller inntreffer under omstendigheter som etter 
forsikringsavtalen kvalifiserer for flere doble egenandeler trekkes kun 1 dobbel 
egenandel i skadeoppgjøret. 

11.9. Erstatning kan ikke utgjøre mer enn avtalt forsikringssum, bortsett fra lovpålagte 
renter, redningsomkostninger og rettslige salærer og honorarer. 



Gjelder fra 25/2-2021 15

12. MELDING AV SKADE

12.1. I tilfelle skade opplys følgende: 

12.2. I tilfelle ulykke, hendelse eller rettslige skritt som omfattes av denne forsikringen, må: 

12.3. Ethvert straffbart forhold som for eksempel tyveri, tyveriforsøk og hærverk må 
umiddelbart meldes til politiet. 

12.4. Rimelige utgifter som pådras i forbindelse med undersøkelser pålagt eller initiert av 
offentlige myndigheter dekkes av forsikringen. 

12.5. Forsikringsselskapet forbeholder seg rett til å avgjøre hvor reparasjon skal utføres, 
herunder også kreve at flere pristilbud innhentes.

13. KLAGEADGANG

For det tilfellet at du er uenig i selskapets avgjørelse i en skadesak, og din klage ikke fører frem, 
kan du kontakte Finansklagenemnda.

1. Navn og adresse
2. Sted hvor skaden / hendelsen er inntruffet
3. Skadedato og tidspunkt
4. Skadeårsak
5. Kontaktdata, herunder telefonnumre og adresser til eventuelle vitner

1. Forsikringsselskapet varsles umiddelbart. 
2. Sikrede gi fulle og hele opplysninger om skaden som begrunnet kravet. Dette 

inkluderer også opplysninger om eventuelle vitner, krav stillere og eventuelt 
ansvarlige som selskapet kan rette regresskrav mot. 

3. Kopi av rettslig dokumentasjon i form av stevning, tilsvar og lignende sendes 
selskapet umiddelbart i tilfeller dette mottas av sikrede. 

4. Sikrede akseptere at det er opp til selskapet å vurdere hvorledes en rettslig tvist 
eller søksmål best kan håndteres. 

Finansklagenemnda

Postboks 53
Skøyen

0212 Oslo

Tlf.: 23 13 19 60


