Ligesom det er vigtig at finde den helt rigtige båd, så er det også vigtigt
at vælge den rigtige forsikring. Hos os kan du vælge en ansvars- og en
kaskoforsikring til din båd samt Vintersejlads og Ulykkesforsikring.
Ansvarsforsikring

Hvornår dækker forsikringen?

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som
bådejer kan blive pålagt, hvis du laver skader med din båd på
andre personer eller på andre både.

Forsikringen dækker for sejlads i perioden 1. april - 15. novem
ber (begge dage inkl.).

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker de fleste skader på båden, fx ved
kæntring, grundstødning, kollision, brand eller tyveri. Skaderne
kan fx være på:
• Skrog
• Motor
• 	Skibsjolle, redningsflåde og gummibåd, når de hører til far
tøjet
• 	Fartøjets inventar og sædvanligt udstyr, fx mast, bom, rig,
sejl, kaleche, tovværk, ankre og ankerkæder, navigations
instrumenter, fastmonteret udstyr samt andre genstande,
der kan ligestilles hermed
• 	 Almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende p
 ersoner
Kaskoforsikringen er ofte et krav, hvis sælger eller fx bank eller
pengeinstitut har pant i båden.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen dækker følgerne af et ulykkestilfælde, der
rammer sikrede eller andre ombordværende i det forsikrede
fartøj, eller mens disse går ombord i eller i land fra fartøjet.
Forsikringen giver erstatning ved død, invaliditet samt tandskade.
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Hvis forsikringsperioden ønskes udvidet, kan det også lade sig
gøre mod et tillæg.
Selvrisiko
Forsikringen kan købes med eller uden rabatgivende selv-risiko.
Sådan beregnes prisen
Der er mange forskellige forhold omkring lystfartøjer at tage stil
ling til, inden vi kan oplyse den korrekte pris, fx:
Om båden
• Bådtype 		
• Byggemateriale
• Længde og vægt
• Byggeår		
• Maks. hastighed i knob
• Mast eller sejl
• Udenbords drev
• Motortype
Valg af dækning
• Ansvarsforsikring og/eller kasko
• Vintersejlads
• Ulykkesforsikring
Øvrige oplysninger
• Forsikringssum		
• Selvrisiko
• Fast havneplads
• Duelighedsbevis
• 	 Medlem af sejl- eller motorbådsklub
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Praktiske oplysninger
Dobbeltdækning
Når du køber en forsikring, skal du være opmærksom på,
at visse skader også kan være dækket af en anden forsikring
eller et serviceabonnement. Fx kan personlige effekter, der
tilhører ombordværende personer, også være dækket på deres
egne familieforsikringer.
Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsik
ring.
Men har du købt Ulykkesforsikring kan visse personskader også
medføre erstatning fra andre forsikringer, fx kan dødsfalds
dækning og dækning ved invaliditet også være omfattet af din
livsforsikring, gruppelivsforsikring samt din heltids- eller fritids
ulykkesforsikring.
Forsikringsaftalens varighed og opsigelse
Forsikringsaftalen gælder et år, og bliver automatisk fornyet,
medmindre du eller vi har opsagt aftalen eller båden er solgt
forinden.
Opsigelse skal ske senest en måned før forsikringsperioden
udløber. Du kan dog, med et gebyr opsige forsikringen med 30
dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Herudover er der særlige regler for opsigelse i tilfælde af skade
og ved ejerskifte.
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Ved skade
Har du været udsat for en skade, skal du hurtigst muligt kon
takte os på 70 11 20 20 eller anmelde skaden på
www.tryg.dk

Kontakt os
Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 20 med
spørgsmål, eller ønsker om tilbud på forsikringer – vi sidder
klar ved telefonerne
mandag - torsdag mellem kl. 8 og 22
fredag mellem kl. 8 og 18
lørdag mellem kl. 10 og 16
På www.tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, bestille
tilbud, anmelde skader, downloade de nyeste vilkår og få
skadeforebyggende råd.
Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Lystfart øjsforsikring.
I tilfælde af skader, er det forsikringsbetingelserne, der er gælder.
Forsikringsbetingelserne sendes sammen med policen eller kan ses på www.tryg.dk.

