SUPERFORSIKRING – FRITIDSBÅT (S-300)
Super fritidsbåtforsikring (2005/16).
Når teksten ansvar/kasko/super er angitt i forsikringsbeviset, gjøres
følgende utvidelser av fritidsbåtforsikringsvilkårene:
1 Ferieavbrudd
Må en planlagt båtferie i perioden fra og med 1. mai til og med
31. august avlyses grunnet fartøyet ikke lenger er sjødyktig *)
som følge av en erstatningsmessig brann-, tyveri-, eller
kaskoskade, erstattes 2 promille av fartøyets forsikringssum pr
feriedag som må avlyses. Antall dager er begrenset til normal
reparasjonstid, maksimalt 30 dager.
Samlet erstatning er begrenset til 60 000 kroner.
Sikrede må sannsynliggjøre tap av planlagt båtferie ved krav
under dette punktet.
*) Selskapet avgjør om fartøyet ikke er sjødyktig.
2 Bagasje
Forsikringssum for bagasje iflg.fritidsbåtvilkårenes pkt 3.1.2,
økes til kr 100 000 i samlet sum.
3 Fast montert radio-/musikk-/bildeanlegg/PC-utstyr til
navigasjonsform Innenfor fartøyets forsikringssum omfattes
fast montert radio-/musikk- /bildeanlegg/PC-utstyr til
navigasjonsformål iflg. fritidsbåtvilkårenes pkt 3.1.2 annet ledd
tredje strekpunkt, uten sumbegrensning.
4 Personredning
Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter til reise og
opphold, begrenset til kostnader ved reise til bestemmelsesstedet på rimeligste måte eller hjemreise hvis det blir billigere,
for fører og passasjerer. Erstatning ytes dersom plutselig uhell
med fartøyet gjør det praktisk umulig for fører og passasjer å
fortsette reisen med den.

5 Henting av båt etter reparasjon
Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter ved henting av
fartøyet etter reparasjon tilbake til dens faste havn når det er
etterlatt på grunn av forhold som er nevnt i pkt 4.
6 Ingen eller redusert egenandel ved tyveri av båt.
Det fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av fartøyet dersom
det hadde FG-godkjent søke- og gjenfinningssystem montert
og i drift på tyveritidspunktet.
Dersom det er avtalt forhøyet egenandel, reduseres denne med
kr 4 000 for fartøy med forsikringssum under 1 million kroner
og for fartøy med forsikringssum på 1 million kroner eller mer,
kr 12 000.
Når hele fartøyet er merket med Securmark, halveres egenandel
ved tyveri av fartøy eller motor. Dersom det er avtalt forhøyet
egenandel, reduseres denne med kr 2 000 for fartøy med
forsikringssum under 1 million kroner og for fartøy med
forsikringssum på 1 million kroner eller mer, kr 6 000.
7 Jolle tilhørende forsikrede fartøy
Forsikringen utvides til å omfatte ett av følgende fartøy inntil 4
meter, tilhørende det forsikrede fartøyet: - Jolle, gummibåt eller
livbåt, samt - utenbordsmotor inntil 10 HK, tilhørende ett av
disse, uten hensyn til begrensningen i fritidsbåt- forsikringsvilkårenes pkt 3.2.5. Egenandelen ved skade som dekkes under
dette punkt er kr 4 000 for de skader som er omtalt i fritidsbåtvilkårenes pkt 7.4.4.
8 Totalskadegaranti
Ved totalskade på fartøy som er inntil 3 år, fra kjøpstidspunktet
som ny for forsikringstaker, har kjøper krav på erstatning lik
kjøpesum, men begrenset til forsikringssummen (førsterisiko).
Er kjøpesum lavere enn markedsverdi, gjelder ordinære
erstatningsregler (markedsverdi).
9 For øvrig gjelder fritidsbåtforsikringsvilkårene.

