Bådforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 2158003

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En bådforsikring omfatter din båd og dækker de skader du som fører af båden kan blive gjort ansvarlig for.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvilke genstande er omfattet?

" Skade på føreren
" Skade på dyr og ting som sikrede
ejer eller har i sin varetægt
" Skade forvoldt med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse

! Din båd
! Fastmonteret udstyr og fast tilbehør
! Tilhørende jolle eller gummibåd
Hvilke skader er dækket?
! Ansvar Ansvar for personskader er
dækket med op til 3,02 mio. SDR og
for tingskader med op til 1,51 mio.
SDR. Det svarer til cirka hhv. 27,5
mio. kr. og 13,75 mio. kr.

Mulige tilvalg
Kasko, herunder bl.a.:
• Brand, tyveri, kollision
• Synkning/kæntring, stranding og
skade under transport
• Erstatning for personlige
ejendele, med op til 30.000 kr.
• Retshjælp med op til 191.000 kr.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade, som opstår under:
# Deltagelse i motorbådsløb/-race
# Vandskiløb
# Anvendelse til ulovligt formål
# Udlejning eller erhvervsmæssig brug

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker ved sejlads og transport i Europa, indtil 200 nautiske mil fra fastlandet,
inklusiv overfart til Svalbard, Island, Storbritannien, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer.
! Ved vinteroplægning dækkes i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte

•

Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold (fx motorens effekt eller bådens værdi), skal du give
os besked

•

I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Du skal betale den første præmie i forbindelse med, at din forsikring træder i kraft, og senere
præmier skal betales på de aftalte forfaldstidspunkter.

•

Du bestemmer selv, om du ønsker at fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil
nøjes med at betale én gang om året.

•

Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er det også muligt at betale via indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder i 1 år/frem til den valgte
hovedforfaldsmåned. Herefter vil forsikringen automatisk blive fornyet og gælde i endnu 1 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til den første i en måned. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr.

•

I indtil 1 måned efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

