Lystbådforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Søassurancen Danmark A/S

Produkt: Flagskib

Dette dokument er kun et generelt overblik over de væsentlige oplysninger om forsikringsproduktet. De fuldstændige oplysninger
om produktet vil fremgå af dit forsikringstilbud/forsikringsbegæring, på din police, og i selve forsikringsbetingelserne for produktet.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Der er tale om en lystbåd/lystfartøjsforsikring der dækker dit ansvar hvis du med dit fartøj laver skade på andre personer eller ting. En
kaskoforsikring, der dækker skader på din egen båd og dennes udstyr, samt på din trailer, bådvogn eller ekstra jolle/gummibåd.
Rethjælpsforsikring der dækker en juridisk tvist omkring båden. Sejlerulykkesforsikring som sikrer personerne ombord ved skader eller ulykke.

Hvor er jeg dækket?

Hvor er jeg ikke dækket?

Ansvarsdækning: Dit erstatningsansvar, hvis du
med dit fartøj i forbindelse med et uheld gør
skade på andre mennesker eller ting i henhold til
den danske sølov og gældende bekendtgørelser.

Når fartøjet benyttes i erhvervsmæssigt øjemed,
herunder udlånt eller udlejet mod betaling.

Kaskodækning: i form af udefrakommende og
pludseligt opstået skader der kan opstå på dit
fartøjs skrog, motor, sejl samt udstyr på båden.
Eksempelvis ved: grundstødning, kæntring, brand
stranding, bugsering, tyveri, hærværk, kollision.

Skade forårsaget af kemiske, biologiske eller
radioaktive våben.

Kaskodækningen inkluderer også retshjælp.
Kaskodækningen inkluderer også dækning af
trailer/bådvogn der dækker skader opstået på din
trailer/bådvogn samt ekstra jolle/gummibåd.
Kaskodækningen inkluderer også dækning af
sejlerulykkesforsikring, der dækker ulykker og
skader opstået på ombordværende personer i
forbindelse med sejlads.

Skade forårsaget med forsæt eller under påvirkning
af spiritus, narkotika og euforiserende stoffer.

At fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og
behørigt udrustet og bemandet.
Skade på genstande som følge af almindelig brug,
slid, tæring og lignende.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Skader der ikke har levet fuldt op til selskabets
sikkerhedsforskrifter.
Skader opstået udenfor godkendte A og B havne,
eller for svaj, hvor der kan forekomme højere selvrisici.

Kaskodækningen inkluderer sejlads i hele EU
og hjemtransport af båd, samt omkostninger til
ferieafbrydelse.

Hvor er jeg dækket?
Geografisk er du dækket ved sejlads i Skandinavisk farvand begrænset af linjerne 61 nordlig bredde og 52 nordlig bredde samt
7 østlig længde og 22 østlig længde. Kaskodækningen inkluderer også sejlads i hele EU, Englands og Norges farvand dog
max. til 20 sømil fra kysten.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal svare ærligt og redeligt på en række spørgsmål inden du kan købe forsikringen.
• Du skal betale præmien til tiden.
• Du skal efterleve sikkerhedsforskrifterne som findes i forsikringsbetingelserne.
• Du skal fortælle os hvis der sker ændringer af det forsikrede fartøj, herunder placering af båden.





Hvornår og hvordan betaler jeg?
• Forsikringen betales 1 år ad gangen, og faktureres i form af et girokort der sendes til din postadresse, hvorefter den kan
meldes til Betalingsservice, der automatisk opkræver ved hovedforfald.

Hvornår går dækningen fra og til?
• Dækningen begynder på den dato du vælger, og den gælder frem til hovedforfald, hvor den automatisk bliver fornyet med 1 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
• Du kan skriftligt opsige forsikringen med en måneds varsel til hovedforfald, eller med en måneds varsel i forbindelse med overdragelse til
andet selskab. Har du solgt dit fartøj, skal du straks underrette Søassurancen, og din dækning ophører samme dag.

