Båtforsikring

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: WaterCircles Forsikring ASA		

Produkt: Båt

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår

Hva omfatter forsikringen?
En båtforsikring omfatter blant annet skade ved brann, lynnedslag, hærverk eller tyveri. Velg mellom Ansvar, Delkasko, Kasko og Elite.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Ansvar:

Materialtretthet, råte, korrosjon eller annen tæring

Ansvar og rettshjelp

Skader som skyldes nedbør, snø- og istyngde, frost
og issprengning eller berøring med is.

Dekning fører- og passasjoerulykke

Skade oppstått under trening til, eller deltagelse i
hastighetsregatta

Delkasko:
Utover ansvar inngår også:

Skade oppstått mens fartøyet er utleiet i
næringsvirksomhet.

Brann, tyveri og hærverk
Bagasje

Skader knyttet til grov uaktsomhet hos den
ansvarlige.

Kasko:
Utover delkasko inngår også:

Skade importør, selger, reperatør eller transportør
er ansvarlige for.

Båtredning
Transport, opplag, sjøsetting og opptak

Skade på seil som alene skyldes vind, med mindre
det er angitt i forsirkingsbeviset

Skader på båten
Brudd på mast og bom

Elite:
Utover kasko inngår også:
Kostnader, opphold og hjemreise

Er det noe begrensninger i
forsikringen?

Jolle tilhørende forsikrede fartøy
Avbrudd

Erstatningen begrenser seg til kr 20.000 for
basgasje som midlertidig befinner seg ombord.
Elite: kr 50 000,- per skadetilfelle.
Rettshjelp som eier eller bruker av båten dekkes
med inntil kr 100 000,-.

Hvor gjelder forsikringen?
Hele året i Norge, Sverige, Danmark og Finland i disse landa farvann ut til 12 nautiske mil fra gunnlinjen.
Kattegat og i Skagerak øst for linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals.
Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika
Mellom 01.05 og 31.08 i øvrige Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske mil av grunnlinjen.
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Telefon: 67 20 60 50

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi WaterCircles korrekt informasjon ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å informere
WaterCircles om endringer. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det
meldes til WaterCircles uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på mail eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort eller ved andre særlige
grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet inneholde opplysning om dato for flyttingen og til hvilket
selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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