Bådforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
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Produkt: Bådforsikring

First. A/S (CVR nr. 28967098) er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på
www.finanstilsynet.dk

Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din bådforsikringspolice.
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler
eller First. A/S
Hvilken type forsikring?
Din bådforsikring dækker primært dit ansvar for skader på andre og deres ting, derudover hvis du har valgt at tegne
kaskodækning, dækkes også enhver skade på egnen båd samt bjergningsomkostninger.

Hvad dækker forsikringen?
✓

Ansvarsforsikring – personskade DKK 25.000.000

✓

Ansvarsforsikring – tingskade DKK 7.500.000

✓

Retshjælpsforsikring – DKK 150.000

✓

Kaskoforsikring - forsikringssum fremgår af police

✓

Sejlerulykke – forsikringssum fremgår af police

✓

Bjærgeomkostninger – indenfor kaskosum

✓

Der kan tegnes følgende tilvalgsdækninger:
- Skade på bådtrailer
- Skade på trolling udstyr
- Fast takseret sum

Hvad dækker forsikringen ikke?


Både, der ikke overholder gældende love og
myndigheders sikkerhedsforskrifter, herunder
Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter og EU
direktiver.



Både, der ikke er sødygtige.



Både, der ikke er behørigt udrustet/bemandet.



Skade på både som følge af materiale- eller
konstruktionsfejl og skader omfattet af
garantiordning.



Skade på både som følge af manglende
vedligeholdelse eller tæring.



Skade på både som følge af manglende eller
utilstrækkeligt tilsyn.



Skade som følge af is, sne eller frost.



Tidstab, kostpenge, rejseudgifter og tab af
anvendelse af båden.



Skade forvoldt med vilje.



Skade, der er sket, fordi bådens fører var påvirket
af alkohol, narkotika eller lignende.



Skaden forvoldt ved grov uagtsomhed

Er der nogle begrænsninger I dækningen?
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
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Lovpligtig ansvar er begrænset til anførte summer pr. skade/år
Kaskoforsikringen er begrænset til den anførte forsikringssum i policen. Erstatningen kan dog være mindre, da
erstatning fastsættes ud fra handelsværdien.
Der kan i visse situation gælde en højere selvrisiko end den anførte selvrisiko i policen. Se nærmere punkt 8.1 i
forsikringsbetingelserne. Dette kan specieltvære relevant ved tyveri og grundstødning.
Sejlerulykke dækker kun i forbindelse med sejler aktivitet.
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Hvor er jeg dækket?
✓
✓

Forsikringen dækker sejlads og henliggende i danske, svenske, norske, finske, tyske og polske farvande –
begrænset af linjerne 70 grader nordlig bredde, 25 grader østlig længde og 53o nordlig bredde, 4 grader
østlig længde.
Forsikringen kan udvides med 6 ugers EU ferie dækning.

Hvilken forpligtigelser har jeg?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Når du har ferie med din båd i EU og uden for policens geografiske begrænsning, skal du huske at rekvirere et
”blåt bevis”, som dokumentere ansvarsforsikring på engelsk for din båd.
Personligt løsøre skal fjernes fra fartøjet når fartøjet lægges på land og skal være låst inde når fartøjet ikke
benyttes.
Påhængsmotor skal være fastlåst/fastboltet til fartøjet med en godkendt låsebolt.
Henligger båden på en trailer, skal traileren være forsvarligt placeres i carport/ garage eller i haven ved sikredes
helårsbolig og være låst.
Hvis der er installeret elektronisk sporingsudstyr skal dette være aktivt og skal levere sporings historik.
Ubemandede både for svaj, skal altid være forsvarligt overdækket med presenning.
Båden skal holdes i sødygtig stand, og der skal generelt udvises godt sømandskab og sund fornuft.
Fartøjet skal fortøjes på forsvarlig vis.
Vinterlægning skal ske i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.
Der skal forefindes forsvarlige ildslukningsapparater ombord
Har du tegnet kaskoforsikring, skal du huske at medbringe det røde kort, når du kører i udlandet.
At anmelde din skade hurtigst muligt med så fyldestgørende oplysninger som muligt – se nærmere om
skadeanmeldelse i police/betingelser.
Kontroller din police / betingelser jævnligt, så du sikre dig at dit forsikringsbehov er dækket tilstrækkeligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.
Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. Det er ikke muligt at tilmelde betalingsservice på
nuværende tidspunkt.

Hvornår går dækningen fra og til?
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen. Forsikringen udløber dagen før hovedforfald
som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr.
hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•
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Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens
hovedforfaldsdato.
Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved
kort opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 208 kr. dog inden for det første år 833 kr.
Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.
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