Bådforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: ETU Forsikring A/S

Produkt: Bådforsikring

De komplette købs og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der
uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringens police og vilkår, er der policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Bådforsikringen dækker dit ansvar for skade på andre personer eller deres både. Der kan også tilvælges en
kaskodækning der omfatter skader på din egen båd.

Hvad dækker den?
Sum:
Din båd er forsikret til den forsikringssum
du vælger. Den skal svare til bådens
handelsværdi, dvs. hvad det vil koste at
genanskaffe en båd af tilsvarende mærke,
alder, model og årgang. Er
forsikringssummen ikke korrekt, kan det
medføre at din erstatning bliver nedsat.
Lovpligtigt ansvar
(herunder lovpligtigt ansvar for speedbåde
med skroglængde under 15 meter,
vandscootere og lign. fartøjer)
Tilvalg:
Kaskoforsikring inkl. retshjælp
Vandsport
Bådtrailer (kasko)

Hvad dækker den ikke?
Denne liste viser nogle eksempler på ting,
der ikke er omfattet af Bådforsikringen. Du
skal være opmærksom på, at listen ikke er
udtømmende. Det fulde overblik over ikkeomfattede ting finder du i forsikringsbetingelserne.
 Ansvar for skade på personer og ting, der
trækkes efter fartøjet på vandski, på
kneeboard, i baderinge, i faldskærm eller
andet, som på nogen måde kan sidestilles
hermed.
 Ansvar for skade forvoldt af personer, der
trækkes efter fartøjet på vandski, på
kneeboard, i baderinge, i faldskærm eller
andet som på nogen måde kan sidestilles
hermed dækkes alene, såfremt der er
tegnet ansvarsforsikring med udvidet
dækning i forbindelse med vandsport. Det
fremgår af policen, om der er tegnet
ansvarsforsikring med udvidet dækning
ved vandsport.

 Malerier, ægte tæpper, antikviteter, ikke
fastmonterede fjernsyns- og
videoapparater, kontanter, smykker, pelse,
værdipapirer, proviant, nydelsesmidler,
drivmidler og fortøjningsbøjer.
 Uindregistreret ophalervogn og anlæg for
fartøjets opbevaring på land, bådstativer,
bukke, ikke faconsyede presenninger og
vintertelt.
 Personlige effekter er ikke dækket, når
fartøjet henstår på land.

Hvor er jeg dækket?
✓ Forsikringen dækker under sejlads og
henliggen inden for et område begrænset
af linjerne 61 grader nordlig bredde, 30
grader østlig længde, 52 grader nordlig
bredde og 7 grader østlig længde samt
sejlads på floder og søer i Tyskland,
Holland, Belgien og Frankrig. Er fartøjet
omfattet af et af Statens Skibstilsyn tildelt
snævrere sejladsområde, dækker
forsikringen kun i dette område. Ønskes en
midlertidig udvidelse af fartsområdet, kan
en sådan evt. opnås mod merpræmie
og/eller forhøjet selvrisiko.
✓ Forsikringen dækker sejlads hele året.
✓ Henliggen i godkendt A-havn er dækket
hele året.
✓ Henliggen i godkendt B-havn er dækket i
perioden 1. april til 15. november, begge
dage inkl.
✓ Henliggen for svaj eller udenfor godkendt
havn er dækket i perioden 1. april til 15.
september, begge dage inkl. I perioden 16.
september - 31. marts, begge dage inkl., må
fartøjet ikke henligge udenfor godkendt
havn uden søkyndigt mandskab ombord.
✓

Henliggen på land eller på aflåst bådtrailer
er dækket hele året.
Kontakt ETU Forsikring ved tvivl om
klassificeringen af henliggestedet.
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Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
!

!

!
!

Skade opstået som følge af konstruktionseller materialefejl samt skade omfattet af
garanti eller andet produktansvar.
Skade opstået som følge af at fartøjet ikke
var sødygtigt, forsvarligt lænset og
behørigt udrustet og bemandet.
Genstande, der fjernes fra fartøjet uden
brug af vold eller værktøj.
Værdiforringelse som følge af alder,
almindelig brug, ridser, småskrammer,
tilsmudsning samt vejrligets påvirkning,
herunder sejl og kaleche, der blæser i
stykker.
Der henvises til de komplette
forsikringsbetingelser.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give os korrekte oplysninger,
når du opretter forsikringen

-

Du skal betale til tiden

-

Du skal kontakte os, hvis oplysningerne
i policen er forkerte, hvis du flytter, hvis
boligen ændre tagbelægning, eller hvis
værdien af dit indbo bliver større end
din forsikringssum.

-

I en skadesituation skal du begrænse
skaden samt straks anmelde skaden til
os.

-

Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald
og hærværk til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt,
halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3%, ved kvartålig betaling
tillægges 5% og ved månedlig betaling tillægges 8%. Præmien betales via BS eller via girokort. Ved
opdelt betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af ETU FORSIKRING.
Forsikringen ophører når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller ETU
FORSIKRING. Forsikringen kan ligeledes ophøre, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter punk

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus
en måned mod et mindre gebyr.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du kan læse mere om vores gebyrer på etuforsikring.dk.

