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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Bådforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen
(policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste Bådforsikring på www.fdm.dk/forsikring, hvor du også kan finde betingelserne til
en allerede købt forsikring inde på Mit FDM Forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Bådforsikringen dækker dit ansvar for skade på andre personer eller deres både. Der kan også tilvælges en kaskodækning der omfatter skader på din
egen båd eller en ulykkesforsikring som dækker hvis du selv eller andre ombord kommer til skade ved en ulykke.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Din båd er forsikret til den forsikringssum du
vælger. Den skal svare til bådens handelsværdi,
dvs. hvad det vil koste at genanskaffe en båd af
tilsvarende mærke, alder, model og årgang. Er
forsikringssummen ikke korrekt, kan det medføre
at din erstatning bliver nedsat.

Denne liste viser nogle eksempler på ting, der
ikke er omfattet af Bådforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
Det fulde overblik over ikke-omfattede ting finder
du i forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Basis
Ansvar
Kasko (inkl. Tyveri og Retshjælp)
Ud over basis
Vintersejlads
(dækker fra 16. november til 31. marts)
Ulykke (inkl. varigt mén, transportudgifter,
behandlingsudgifter, tandskade, dødsfald og
begravelseshjælp)
Fast takseret sum
Udvidet sejlområde
Søassistance
Nyt for gammelt
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Anlæg for fartøjets opbevaring på land,
vinterpresenning, vintertag, stativer og bukke,
jollevogn og trailer.
Proviant, herunder drikkevarer og tobak, olie,
benzin, petroleum o.l.
Smykker og rede penge.
Malerier, ægte tæpper, kunstgenstande,
antikviteter, kunstværker, pelse

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader, der
ikke er dækket af Bådforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader
finder du i forsikringsbetingelserne.
At skaden alene opstår i og er begrænset til
mekaniske eller elektroniske dele.
Skade på båden der skyldes at
- båden ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset
og behørigt udrustet og bemandet.
- de til båden benyttede fortøjninger og
ankergrejer ikke har været forsvarlige, og
at fortøjningen af fartøjet ikke har været
forsvarlig.
- båden under henståen på land ikke har
været anbragt på fast grund og forsvarligt
afstivet.
Almindeligt brug, ridser, småskreammer,
tilsmudsning samt vejrligets påvirkning,
herunder sejl og kaleche, der blæser i stykker.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker under sejlads og henliggen i danske, svenske, norske, finske, tyske og polske farvandebegrænset af linjerne 61 grader nordlig bredde, 30 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 7 grader
østlig længde. Forsikringen dækker for sejlads i tiden 1. april til 15. november (begge dage inkl.), medmindre
forsikringsaftalen er udvidet til at dække vintersejlads.
I forsikringsbetingelserne finder du de detaljerede regler for dækning under henliggen i havn, for svaj og på land.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
- Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os på 33 91 66 88.
- Vi skal altid kontaktes inden båden kommer på værksted, medmindre særlige forhold gør øjeblikkelig bugsering
eller nødreparation nødvendig. Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at anvise reparatør og leverandør af
reservedele, og have mulighed for at besigtige skaden før en reparation påbegyndes.
- Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne ting, før du har aftalt det med os.
- Midlertidig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge yderligere skade.
- Tyveri og hærværksskader skal straks anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket.
Ved ændringer
Du skal give os besked, hvis der sker ændringer på båden, så den fx får ændret motoreffekt, eller hvis du påtænker at
sejle i vintersæsonen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan vælge at betale forsikringen enten helårligt eller månedligt.
Du kan betale forsikringen via Betalingsservice eller indbetalingskort. Tilmelding til Betalingsservice er en
forudsætning ved månedlig betaling.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, med mindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen).
Den forlænges automatisk for yderligere et år, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Du kan vælge at opsige
forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned mod et gebyr.
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Opsiger du forsikringen allerede indenfor det første år, opkræver vi et supplerende gebyr.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.
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