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 Danmark 
 

Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne 

kan findes på vores hjemmeside. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Bådforsikringen kan tegnes med ansvars- og kaskoforsikring og omfatter, ud over båden, tillige inventar i båden. 

 

Hvad dækker den? 
 
Generelt 

 Forsikringen dækker dig og alle, du låner båden til.  

 

Ansvarsforsikring 

 Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt ved 

brug af båden med 10 mio. kr. for personskade og 2 

mio. kr. for skade på ting. 

 

TILVALGSDÆKNINGER 

 

Kaskoforsikring 

Forsikringen dækker, hvis der sker skader på din båd, 

herunder: 

o Bådens skrog. 

o Bådens maskineri. 

o Inventar og sædvanligt udstyr, herunder mast, 

bom, rig, sejl, kaleche m.v. 

o Personlige effekter, der tilhører dig eller andre 

ombordværende. 

 

Forsikringen dækker skader som følge af: 

o Brand, eksplosion eller lynnedslag. 

o Væltning eller sammenstød med andet fartøj 

eller genstand, når båden er på land.  

o Skade sket under ophaling eller udsætning af 

båden eller af- og påmontering af masten.  

o Skade indtruffet under transport af båden. 

o Tyveri af båden og fastmonteret udstyr. 

 

Omkostninger i forbindelse med visse retstvister er 

dækket med op til 175.000 kr. (retshjælp). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvad dækker den ikke? 
 Forsikringen dækker ikke som følge af, at båden har 

været anvendt til ulovlige formål, i erhvervsøjemed 

– herunder udlejning,  eller skader der opstår 

forsætligt eller under påvirkning af spiritus, 

narkotika eller euforiserende stoffer, eller under 

deltagelse i motorbådsløb. 

 Ansvarsforsikringen dækker ikke dine, brugerens 

eller andre ombordværendes ting, eller ting som 

disse personer har lånt, lejet eller på anden måde 

har i varetægt. 

 Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på dig, 

brugerne eller andre ombordværende personer, 

samt vandskiløbere, der trækkes af fartøjet og 

disses ansvar overfor andre.  

 Ansvarsforsikringen dækker ikke skade sket under 

transport. 

 Kaskoforsikringen dækker ikke skader på 

gummibåde, vinterpresenninger, reservemast, anlæg 

for opbevaring på land, fast fortøjning, vintertag 

m.v. samt proviant. 

 Kaskoforsikringen omfatter ikke skader som følge af 

is, sne eller frost, at båden ikke var sødygtig, var 

utæt, angrebet af råd, svamp eller glasfiberpest, 

ikke var forsvarligt fortøjet eller afstivet, var uden 

regelmæssig tilsyn m.v. 

 Kaskoforsikring dækker endvidere ikke slid, rust, 

tæring, skader som følge af vejrligets påvirkning, 

almindelig brug, ridser, småskrammer og 

tilsmudsning. 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  

af dækningen? 
 

! Forsikringen dækker ikke skader under 

selvrisikobeløbet. 

! Erstatningen for påhængsmotorer, sejl, kalecher og 

presenningsduge erstattes ud fra nyværdien med 

en aldersafhængig afskrivning. 

! For mast, bom, spilerstage incl. tilbehør, sejl og 

personlige effekter er der begrænset dækning. 

! Forsikringen dækker i perioden 1. april til 15. 

november, begge dage incl., med mindre andet 

aftales. 

 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Forsikringen dækker i Danmark.  

 



 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police, f.eks. hvis bådens anvendelse ændres, samt hvis 

du afhænder båden. 

- Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være 

opfyldt. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 

Forsikringen er årlig og fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os.   

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges enten med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato eller med en måneds varsel til udgangen af 

en måned mod et opsigelsesgebyr. Gebyret fremgår af vores hjemmeside. 

- Forsikringen kan fortrydes indtil 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, eller 14 dage efter du har modtaget vilkårene for 

forsikringen (den seneste af de to datoer).  

- Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil én måned efter en skade er afsluttet. 

 


