
Fritidsbåtforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Fender Marine, 5012 Bergen, NO 988 494 534  

Agent for Great Lakes Insurance SE, Königinstrasse 107, 80802 Munich, Germany

Dette produktarket er en forenkling av Fender Marine sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Du 

finner vilkår på fender.no. 

Hva omfatter forsikringen? 
Fritidsbåtforsikringen dekker skader som din båt (motorbåt, seilbåt, vannscooter) påfører andre båter, personer 
eller ting. Forsikringen kan utvides med ytterlige dekninger som brann/tyveri, kasko, kasko ekstra og maskinskade

Hva dekker forsikringen? 

Kasko, ansvar og ulykke

 Båtansvar

 Fører- og passasjer ulykke

 Rettshjelp

 Brannskader

 Tyveri og Hærverk

 Båtredning

 Skader på egen båt ved sammmenstøt

 Jolle og løsøre

Super dekker i tillegg

 Totaltapsgaranti

   Maskinhavari

   Feriegaranti

  Ekstraordinære kostnader

Grønn Kasko

   Dekker det samme som kasko, men 
forsikringstaker og forsikringsgiver tilstreber å 
gjennomføre reparasjoner på en måte som bygger 
opp under sirkulærøkonomi og miljø. Gjenbruk 
av godkjente deler benyttes når dette er mulig og 
reparasjoner utføres på autoriserte verksteder med 
godkjente arbeidsforhold og sikkerhets og miljø 
-rutiner.

 

Hva dekker forsikringen ikke? 
 Kjøring i ruspåvirket tilstand

 Båter som er fast stasjonert utenfor Norden

 Båter bygget for hastighetsrace/speedbåt

 Trimaraner

 Båter under ombygging

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

 Forsikringen gjelder i fastlands Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse lands territorialfarvann (12 nautiske mil) og i 
Kattegat og i Skagerrak.

 I perioden fra 1. april til og med 30. oktober gjelder forsikringen i fastland Norge ut til 24 nautiske mil fra land, i Nordsjøen 
fra en linje mellom Dover – Calais til 62 grader Nord og 4 grader Vest (inkludert Inverness), og Skagerrak, Kattegat, 
Østersjøen inkludert Kielkanalen. Skandinaviske elver og kanaler er omfattet av forsikringen.

 Etter skriftlig avtale kan forsikringen utvides til også å omfatte øvrige deler av vest Europa og Middelhavet.

   Ulykkesdekningen gjelder i Europa på reise opptil 90 dager.

   Rettshjelpsdekningen gjelder kun i Norge.

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?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Fender Marine tilbyr også avtalegiro. Du kan velge

1, 2, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer forutsetter avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen? 
Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører

klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som

forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen

med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige

grunner. Oppsigelsen må skje skriftlig.


