Båt
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: If Skadeforsikring NUF

Produkt: Båtforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hvilken forsikring er dette?
Båtforsikringen dekker skader på den forsikrede båt ved sammenstøt og synking, men også skader som båten påfører
andre båter, personer og konstruksjoner. Du kan velge mellom dekningene Ansvar, Delkasko, Kasko, og Super. I tillegg
er det mulig å kjøpe motor- og girforsikring. Forsikringen kan også kjøpes for robåt, kano, seilbrett og vannscooter.
Du kan lese mer om de forskjellige dekningene på if.no/bat.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar dekker

Hva dekker forsikringen ikke?
Forsikringen dekker ikke

Ansvarsskader og Rettshjelp

Båt som er registrert på firma

Fører- og passasjerulykke

Båt som er fast stasjonert utenfor Norden
Kjøring i ruspåvirket tilstand

Delkasko dekker i tillegg
Brannskader, tyveriskader og tyveri av båt
eller motor
Løse ting i båten som skade/stjeles
Kasko dekker i tillegg
Skader på egen båt, ved sammenstøt og
synking

Er det noen begrensninger i dekningen?
Forsikringen har sumbegrensninger,
forutsetninger og unntak for enkelte
dekninger. For fullstendig oversikt, se vilkår.

Båtredning
Hærverk
Feilfylling av drivstoff og dieseldyr
Brudd på mast
Tilhørende jolle eller gummibåt, og
opplagsutstyr
Super dekker i tillegg
Feriegaranti. Erstatning for tapt ferie etter
båtskade.
Kostnader til opphold og hjemreise, etter
en skade som dekkes av forsikringen
Henting av båt etter reparasjon, etter en
skade som dekkes av forsikringen
Totalskadegaranti – minimum kjøpesum i
erstatning, inntil 3 år etter kjøp, ved
totalskade.
Utvidet dekning for opplagsutstyr, utover
kasko
Tilleggsdekninger
Motor- og girforsikring
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Europa og europeisk farvann inntil 200 nautiske mil ut fra fastland.
I tillegg gjelder forsikringen ved overfart til Svalbard, Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og
Kanariøyene.
På Svalbard gjelder forsikringen kun sør for Isfjorden.
Forsikringen gjelder på land og vann, ved opptak og sjøsetting, samt under transport og lagring.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Gi oss beskjed om forutsetningene for forsikringen endres, for eksempel hvis du bytter til motor med høyere
effekt, slik at riktig pris for endret risiko kan beregnes. I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger
som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne forsikringen har
sikkerhetsforskrifter som gjelder
–

Brann

–

Tyveri

–

Bruk og vedlikehold av båten

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro på Mine sider. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1,
2, 3, 4 eller 12 betalingsterminer i året.
Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem.
Skadeforsikringer (for eksempel reise- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel livsforsikring
eller barneforsikring), vil alltid etableres på hver sin forsikringsavtale.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved salg eller hovedforfall,
eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.
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