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For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder  

henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår
 
Hva omfatter forsikringen?
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 Delkasko inkludert Ansvar, Kasko, og Super. Forsikringen kan også kjøpes for robåt, kano 
og vannscooter. Du kan lese mer om de forskjellige dekningene på storebrand.no.

Hva dekker forsikringen?

Delkasko dekker
 Båtansvar 
 Fører- og passasjerulykke 
 Rettshjelp inntil kr 100 000
 Brannskader 
 Tyveriskader og tyveri av båt eller motor  
 Båtredning 

Kasko dekker i tillegg
  Skader på egen båt ved sammenstøt og synking

 Hærverk
 Bagasje inntil kr 50000
 Brudd på mast 
 Opplagsutstyr inntil 20 000
	 Feilfylling	av	drivstoff

Super dekker i tillegg 
  Feriergaranti. Erstatning for tapt ferie etter båtskade
  Opphold og hjemreise etter skade som dekkes av 

forsikringen
  Henting av båt etter reparasjon etter skade som 

dekkes av forsikringen
 Totalskadegaranti 3 år etter kjøp
 Tilhørende jolle eller gummibåt
 Bagasje inntil 100 000

Hva dekker forsikringen ikke?

	 Båt	som	er	registrert	på	firma
 Kjøring i ruspåvirket tilstand
 Båt som er fast stasjonert utenfor Norden
 Hastighetsregatta med motorfartøy
 Skader på motor alene
  Skade ved totalsforsvinning dersom båten ikke 

er registrert i Småbåtregisteret
 Båter som er utleid til næringsvirksomhet

Er det noen begrensninger i dekningen?

  Forsikringen har sumbegrensninger,  
forutsetninger og unntak for enkelte dekninger. 
For fullstendig oversikt, se vilkår. 

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder hele året i:
 Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen, 
 Kattegat og i Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals,
 Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika.
  I tidsrommet 01.04 til 30.09 også i øvrige Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske mil av grunnlinjen (fastlandet).

inkl.overfart til Svalbard, Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanariøyene.
 Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 
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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 skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.
Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.
Dersom du allerede har forsikringer i Storebrand vil din nye forsikring faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 

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 kan jeg avslutte forsikringen?

Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss eller avslutte forsikringen på Mine sider. 
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