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1.

Fællesbestemmelser
Ud over disse betingelser gælder de ufravigelige
regler i Lov om Forsikringsaftaler samt ”Dansk
Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934”.

1.1.

Hvem er dækket?

1.1.1.

Forsikringstageren m.fl.

1.3.2.

Skader, der skyldes jordskælv og andre naturkatastrofer.
1.3.3.

1.3.4.

1.2.1.

Transport uden for Danmark

Hvor dækker forsikringen?
Skader, der sker under transport med skib, bil,
trailer eller tog uden for Danmark.

Sejladsområde
Hvis dit sejladsområde er ændret i forhold til
nedennævnte, fremgår det af din police.
Forsikringen dækker i danske, svenske, norske og
tyske farvande samt Østersøen og Vesterhavet, dog
ikke vest for linjen 7 grader østlig længde og ikke
nord for linjen 61 grader nordlig bredde.
De indre tyske vandveje syd for linjen 52 grader
nordlig bredde er ikke omfattet af sejladsområdet.
Hvis Søfartsstyrelsen har tildelt fartøjet et sejladsområde, er det en betingelse for dækningen, at
dette ikke overskrides.

1.2.2.

Ekspropriation
Skader, der skyldes ekspropriation, beslaglæggelse
eller lignende foranstaltninger fra myndighedernes
side.

Lystfartøjsforsikringen omfatter dig som forsikringstager, og enhver, som med din tilladelse
bruger fartøjet.
1.2.

Naturkatastrofer

1.3.5.

Skader, der sker, fordi fartøjet har været brugt til
ulovligt formål.
1.3.6.

B = delvist godkendt havn
Henliggen tilladt i perioden 1. april til
15. november. Forsikringen kan ikke udvides til at
dække udenfor perioden.
C = ikke godkendt havn
Henliggen tilladt i perioden 1. april til
15. september. Forsikringen kan ikke udvides til at
dække udenfor perioden
D = svajplads/bådebro
Henliggen tilladt i perioden 1. april til
15. september. Forsikringen kan ikke udvides til at
dække udenfor perioden

1.3.7.

Hvad dækker forsikringen ikke?

1.3.1.

Krig o.l.
Skader, der skyldes krig, terrorhandlinger, oprør,
borgerlige uroligheder eller skader, der skyldes
udløsning af atomenergi eller radioaktivitet.

Forsæt, spiritus eller lignende
Skader, der skyldes handlinger, der foretages af de
sikrede med vilje eller under påvirkning af spiritus,
narkotika, medicin eller lignende.

1.3.8.

Racerbådsløb/motorbådsløb
Skader, der sker under racerbådsløb samt
kapsejlads med motorbåd eller jolle med motor.

1.3.9.

Uden for sejladsperioden
Skader, der skyldes, at fartøjet har sejlet uden for
den sejladsperiode, der er anført på policen.

1.3.10. Henliggen i vandet
Skader, der skyldes, at fartøjet har ligget i vandet
uden for den periode, der er anført på policen.
1.3.11. Uden for godkendt havn
Skader, der sker, fordi fartøjet ligger uden for en
godkendt havn og uden søkyndigt mandskab i
perioden 15. september til 31. marts.

Ved havn forstås et havnebassin med beskyttende
læmoler, der året rundt yder forsvarlig beskyttelse
med sø og vind.
1.3.

Erhverv og udlejning
Skader, der sker, fordi fartøjet har været brugt
erhvervsmæssigt, f.eks. til udlejning, med mindre
der er tegnet en særlig dækning for udlejning
(fremgår af din police).

Sejladstid og havneklassificering
A = godkendt havn
Henliggen tilladt i perioden 1. april til
15. november. Forsikringen kan udvides til at
dække udenfor perioden.

Ulovlig brug

1.4.

Hvis du kommer ud for en skade

1.4.1.

Afværgelse af skader
Når der sker en skade, er det de sikredes pligt at
forsøge at afværge eller begrænse skaden. Selskabet har ret til at foretage skadesbegrænsende
foranstaltninger.

1.4.2.

Anmeldelse af skade

1.5.5.

Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet om
nødvendigt pr. telefon, telefax eller e-mail.

1.4.3.

Selskabet kan vælge at betale kontant erstatning i
stedet for at reparere, når en forsvarlig reparation
af maskineri/påhængsmotor er dyrere end
handelsværdien.

Udfyldelse af skadesanmeldelse
Der skal indsendes en skadeanmeldelse som fås hos
selskabet. Skadeanmeldelsen skal indeholde så
udførlige oplysninger som muligt. Skaden kan tillige
anmeldes på www.soenderjysk.dk.

Erstatningen beregnes på baggrund af handelsværdien på skadestidspunktet.
1.5.6.

Anmeldelse til politiet
Hvis du har købt kaskodækning, skal tyveri og
hærværk straks meldes til politiet.

1.4.5.

For hvert påbegyndt år i de følgende 7 år
fratrækkes 10% af nyværdien, indtil genstanden er
8 år. Er genstanden 8 år eller derover, fratrækkes
70% af nyværdien.

Besigtigelse
Selskabet skal have mulighed for at besigtige
skaden, før reparation sættes i gang.

1.4.6.

Erstatningen kan dog ikke overstige handelsværdien
på skadestidspunktet.

Forsikring i andet selskab
1.5.7.
I skadestilfælde skal du straks give selskabet besked, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab.
Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der også
er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder det
samme forbehold for denne forsikring.

1.5.8.

Hvordan opgøres erstatningen?

1.5.1.

To former for erstatning
Selskabet kan enten lade skaden reparere eller
udbetale kontant erstatning.
Reparation og transport fra skadessted
Selskabet betaler udgifterne til en forsvarlig reparation og nødvendige transportomkostninger til
den nærmeste kvalificerede reparatør.

Erstatning for skader på mast, bom og rig
Erstatning for skader på mast, bom og rig kan ikke
overstige 25% af fartøjets handelsværdi.

1.5.9.
1.5.

Erstatning for skader på kapsejladssejl
Erstatning for sejl af mylar, kevlar, kulfiber eller
anden særlige sejl til brug for kapsejlads beregnes
på grundlag af anskaffelsesprisen for et tilsvarende
nyt sejl reduceret med 30% pr. år.

Selskaberne betaler så erstatningerne forholdsmæssigt.

1.5.2.

Nyværdierstatning m.m.
Påhængsmotor, sejl, kaleche, presenning, inventar,
almindeligt reservegods og personlige ejendele
erstattes med nyværdi, hvis skaden sker inden et år
efter anskaffelsen. Det er dog en betingelse, at
effekterne var fabriksnye ved anskaffelsen.

Skadeanmeldelsen skal sendes til selskabet.
1.4.4.

Skader på maskineri/påhængsmotor

Erstatning for skader på sejl, kaleche og presenning
Erstatning for skader på sejl, kaleche og presenning
kan ikke overstige 25% af fartøjets handelsværdi.

1.5.10. Forringelse af handelsværdi m.m.
Hvis fartøjet efter reparation har mistet værdi,
særlige kvalifikationer til kapsejlads eller har
skønhedsfejl, betaler selskabet ikke erstatning for
dette.
1.5.11. Udbetaling af erstatning ved reparation

Selskabet betaler kun udgifter til en midlertidig
reparation, hvis det giver en besparelse ved den
endelige reparation.
Selskabet betaler ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid.
1.5.3.

1.5.4.

Ved reparation bliver erstatningen udbetalt, når
reparationen er afsluttet, og du har godkendt og
sendt reparationsregningen og lignende til selskabet.

Lakering og maling

Selskabet udbetaler når du har indsendt den
nødvendige dokumentation til vurdering af skaden.

Selskabet betaler kun erstatning for lakering og
maling af det beskadigede område.

Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien på
skadestidspunktet.

Reparationsstedet
Selskabet har ret til at bestemme, hvor fartøjet
skal repareres.

Totalskade

Hvis selskabets forsikringsbetingelser eller tarif
ændres, kan selskabet fra enhver forfaldsdato
gennemføre tilsvarende ændringer for denne forsikring.

1.5.12. Erstatning for totaltab
Du har ret til erstatning for totaltab, når fartøjet:

Indeksregulering er ikke ændring af tarif.
-

-

1.5.13.

er gået helt til grunde.
er stjålet og ikke blevet fundet inden 2 måneder efter, at selskabet har modtaget din
skadesanmeldelse.
er forulykket og vil blive for dyr at bjerge
er blevet beskadiget sådan, at det ikke kan
betale sig at sætte den i stand.

Forlis
Ved fartøjets forlis kan selskabet beslutte, at du
skal have udbetalt erstatning efter reglerne om
totalskade.
Herefter hæfter selskabet ikke for direkte og indirekte omkostninger ved bjergningsforanstaltningerne, som du lader udføre efter, at selskabet
har meddelt dig, at forsikringen er ophørt.

1.5.14.

I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil du blive fritstillet, således at en fortsættelse af forsikringen kræver din accept.
Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og præmieændringer fortsætter forsikringen med de
ændrede vilkår/præmie, hvis du betaler præmien
for ny betalingsperiode. Hvis ændringen ikke kan
accepteres bedes dette meddelt selskabet
skriftligt.
1.8.

Hvad skal selskabets have besked om?

1.8.1.

Risikoforandring
Selskabet skal underrettes hvis:
- der sker forandringer af fartøjet som medfører
en ændret forsikringsrisiko, f.eks. ændring af
fartøjets konstruktion, motorinstallation eller
lignende.
- du anskaffer dig et andet fartøj i stedet for det
i policen angivne,
- sejladstiden og/eller tiden for henliggen ændres i forhold til det der fremgår af policen,
- sejladsområdet udvides i forhold til det der
fremgår af policen.

Udbetaling af erstatning ved totaltab
Selskabet udbetaler erstatning når du har indsendt
den nødvendige dokumentation til vurdering af
skaden.
Når der udbetales erstatning for totaltab ophører
din forsikring.
Erstatningen beregnes på baggrund af fartøjets
handelsværdi på skadestidspunktet.
Erstatningen kan dog ikke overstige den forsikringssum, som er anført på policen.

1.6.

Hvad gælder omkring selvrisiko?

1.6.1.

Selvrisiko

Selskabet træffer da bestemmelse om på hvilke
vilkår, forsikringen evt. kan fortsætte.
1.8.2.

Såfremt du undlader at anmelde forhold, omtalt
under pkt. 1.8.1., hæfter selskabet i skadestilfælde
kun på de vilkår og i det omfang, som selskabet
mod den aftalte præmie ville have fortsat
forsikringen, hvis forandringen havde været anmeldt.

Selvrisiko er den del af en skade, du selv skal
betale. Selvrisikoens størrelse står på policen, og
den trækkes fra, når erstatningen udbetales.
1.8.3.
1.6.2.

1.6.3.

Selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og udbetaling af bjergeløn

Besigtigelse
Selskabet har til enhver tid ret til at besigtige det
forsikrede fartøj.

Der er ikke selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og
udbetaling af bjergeløn.

1.9.

Hvornår skal præmien m.m. betales?

Selvrisiko – kapsejlads

1.9.1.

Betaling

For motorsejlere og sejlbåde betales der dobbelt
selvrisiko for skader på fartøjet under kapsejlads.
1.6.4.

Undladelse af at anmelde risikoforandringer

Selvrisiko for retshjælp
For skader, der hører under retshjælpsdækningen,
gælder der en særlig selvrisiko, se under
kaskodækningens pkt. 4.7.1.

1.7.

Forsikringsbetingelser og tarif

1.7.1.

Ændring af forsikringsbetingelser og tarif

Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de
aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til
staten og ekspeditionsgebyr skal betales sammen
med præmien.
Selskabet sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og
gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en
påmindelse med oplysning om konsekvensen af at
betale for sent. Selskabet har ret til at opkræve
ekspeditionsgebyr og renter.

Selskabet kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive
dokumenter (f.eks. policer) og for andre
serviceydelser.
1.10.

-

Hvordan indeksreguleres forsikringen?
-

1.10.1. Indeksregulering
Forsikringen bliver indeksreguleret efter det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks
Statistik.
Der reguleres hvert år efter det forrige års offentliggjorte indeks. Præmien reguleres ved forsikringens hovedforfaldsdato.

3. Ved nytegnede forsikringer gælder der særlige
regler om fortrydelsesret, jf. pkt. 2.

1.12.

Værneting

1.12.1.

Sagsanlæg ved udenlandske domstole

Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for
Ansvarsdækning og Retshjælp reguleres ikke.
Hvis udgivelsen af det summariske lønindeks ophører, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen efter et anden indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Selskabet og sikrede er enige om, at retsplejelovens regler om værneting ikke giver adgang til at
anlægge sag mod selskabet ved udenlandske
domstole.
1.13.

Lovgrundlag og ankeinstans

1.13.1.

For forsikringen gælder dansk lovgivning herunder
gældende lov om forsikringsaftaler.

1.10.2. Hvis indeksreguleringen et år medfører en stigning i
præmie på mere end 10% af præmien det forrige
år, har du ret til at opsige forsikringen. Det skal ske
skriftligt inden 14 dage efter du har fået opkrævningen af præmien, og senest 14 dage inden opsigelsen skal træde i kraft.

1.11

ved mindre væsentlige ændringer i dækningen og/eller præmie fortsætter forsikringen på de ændrede vilkår, hvis du betaler præmien for den næste forsikringsperiode.
hvis ændringen ikke kan accepteres bedes
dette meddelt selskabet skriftligt.

Hvis der opstår uenighed mellem dig og selskabet
om forsikringen, og hvis problemet ikke kan løses,
kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2,
1572 København V.
Telefon 33 15 89 00.

Hvordan bringes forsikringen til ophør?

1.11.1. Opsigelse og ændring
1.13.2.
Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og løber, indtil du eller selskabet opsiger den skriftligt
med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes ophør.
1.11.2. Opsigelse mod gebyr
Du har også mulighed for at opsige forsikringen
med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod betaling af et af selskabet fastsat
gebyr.
1.11.3.

Opsigelse og ændring i utide
Forsikringen kan opsiges og/eller ændres i utide af
følgende årsager:
1.

Efter enhver skade kan både du og selskabet
ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
Dette skal meddeles skriftligt inden 14 dage
efter udbetalingen af erstatning eller
afvisning af skade.

2.

Hvis selskabet ændrer forsikringsbetingelserne
eller tarif, kan vi fra enhver betalingsdato
gennemføre ændringerne for denne forsikring
med en måneds varsel. En indeksregulering er
ikke en ændring af tariffen.
-

hvis der sker væsentlige ændringer i dækningen, vil du blive fritstillet, så en fortsættelse af forsikringen kræver din accept.

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
skema, og der skal betales et mindre gebyr. Du kan
få klageskemaet og et girokort til gebyret hos
selskabet, i Ankenævnets sekretariat eller hos
Forsikringsoplysningen,
Amaliegade 10,
1256 København K.
Telefon 33 13 75 55

2.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter
forsikringsaftalelovens § 34 i.
Fortrydelsesfristen.
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som
udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen,
f.eks. skrevet under på kontrakten.
Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en
række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og
forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke,
før du har modtaget disse oplysninger på skrift
(f.eks. på papir eller e-mail).
Hvis du f.eks. afgiver din bestilling/har fået
underretning om aftalens indgåelse mandag d. 1. og
også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til
og med mandag den 15.
Har du først fået oplysningerne senere f.eks.
onsdag den 3., har du frist til og med onsdag
den 17.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,
kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du
underrette forsikringsselskabet om, at du har
fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne
underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail
– skal du blot sende underretningen inden fristens
udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har
fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet
anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal
gives til:
Sønderjysk Forsikring G/S
Ulkebøldam 1, 6400 Sønderborg,
Tlf.nr.: 74 42 75 00
Fax. Nr: 74 42 78 00
e-mail: info@soenderjysk.dk

3.

Ansvarsdækning
For ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne jvf. afsnit 1.

3.1.

Hvad omfatter ansvarsdækningen?

3.1.1.

Ansvarsdækningen omfatter
1. Erstatningsansvar ved brug af fartøjet
2. I sejladsperioden, der er anført på policen,
omfatter ansvarsdækningen de sikredes erstatningsansvar for skader, der sker ved brug
af fartøjet, såvel ved sejlads, som når
fartøjet er på land.
3. Uden for sejladsperioden omfatter ansvarsdækningen alene skader, der sker, mens
fartøjet er på land.

3.1.2.

Ansvarsdækningen omfatter ikke
1. Skader under transport.
Skader, der sker under transport med skib,
bil, trailer eller tog i og uden for Danmark.
2. Skader på egne ting.
Skader på ting, som tilhører dig eller personer, der bruger eller befinder sig i
fartøjet.
3. Skader på ting i varetægt.
Skader på ting, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 1.1.1. nævnte personers
varetægt. F.eks. som lån, leje eller opbevaring.
4. Skader under vandskisport o.lign.
Skader, der sker ved vandskisport eller
lignende, der trækkes efter lystfartøjet.
5. Skader nævnt i fællesbestemmelserne.
Skader, der er nævnt i fællesbestemmelsernes pkt. 1.3.1. - 1.3.11.

3.2.

Forsikringssummer
1. Erstatningsbeløb.
Ansvarsdækningen dækker med indtil følgende summer ved hver enkelt skade:
- 10 mio. kr. ved skader på personer
- 2 mio. kr. ved skader på ting.
2. Udgifter til erstatningssag.
Ud over de nævnte beløb dækkes udgifter i
forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag.
Sådanne udgifter skal dog altid aftales med
selskabet på forhånd. Renter af erstatningsbeløb er også dækket.

4.

Kaskodækning

Hvad omfatter kaskodækningen?

For kaskodækningen gælder følgende betingelser
samt fællesbestemmelserne jvf. afsnit 1.

4.3.

Skader i sejladsperioden

4.3.1.

I sejladsperioden omfatter dækningen:

4.1.

Hvilke ting er dækket?

4.1.1.

Fartøjet med almindeligt udstyr, dvs.:

-

-

fartøjets skrog,
maskineri,
mast, bom (med rig) og spilerstage,
inventar og reservegods, der er sædvanligt
for bådtypen. F.eks. sejl, kaleche, cockpitpresenning, tovværk, anker, ankerkæde,
pumpe, lanterne, navigationsudstyr, kikkert,
højst 2.138 kr. (2011), nødvendigt reparationsværktøj, højst 3.207 kr. (2011), fastmonteret radio eller telefon, ildslukker, varmeapparat, køleskab, kahytsudstyr, redningsbælte og -veste og fastgjort redningsflåde.

-

-

-

4.2.

Hvilke ting er ikke dækket?

4.2.1.

Personlige effekter

-

Personlige effekter, som tilhører dig, eller personer der bruger eller befinder sig i fartøjet. Det
kan f.eks. være dyr, pelsværk, briller, gummibåd, armbåndsure, transistorradioer, tv, fotoudstyr, fiskegrej, jagtudstyr og beklædningsgenstande.

-

Kan meddækkes efter aftale med selskabet.
4.2.2.

-

-

-

-

Proviant m.m.
Proviant, herunder drikkevarer, tobak og medicin.

4.2.5.

-

Trailer, brændstof, reservegods m.m.
Trailer, brændstof, reservedele og –tilbehør,
som normalt ikke er ombord under sejlads. Det
kan f.eks. være reservemast, -skrue eller -tank
eller udstyr til vinteropbevaring, f.eks. vinterpresenning.

4.2.4.

I sejladsperioden omfatter dækningen ikke:

Skibs- og slæbejolle
Skibs- og slæbejolle med tilbehør.

4.2.3.

4.3.2.

-

Kunstgenstande

Kunstgenstande, f.eks. malerier, antikviteter og
ægte tæpper.

4.2.6.

Penge, smykker m.m.

Smykker, rede penge, kontokort, værdipapirer
og lignende.

skader, der sker fordi fartøjet synker, kæntrer, strander, støder på grund eller kolliderer.
skader, der skyldes, at mast, bom eller spilerstage knækker under sejlads. Det er dog
en betingelse, at riggen har været i orden og
forsvarligt sat, og at bruddet skyldes en tilfældig og pludselig ydre årsag.
skader, der skyldes at mast bøjer under sejlads, således at skaden på masten er uoprettelig, så den er uanvendelig til sejlads. Det
er dog en betingelse, at riggen har været i
orden og forsvarligt sat, og skaden skyldes
en tilfældig og pludselig ydre årsag.
skader, der sker på sejl som en direkte følge
af et erstatningsberettiget mastebrud.
tab af påhængsmotor som følge af skade på
skroget eller sprængninger af motorens beslag.
anden skade på skroget, som skyldes en
ulykkelig hændelse.
bjergeløn.

-

skader, der skyldes, at fartøjet ikke er i sødygtig stand eller behørigt udrustet og bemandet.
skader, der skyldes is, sne eller frost.
skader, der skyldes klimapåvirkning (f.eks.
tæring, rust og frostsprængning), råd,
svamp, alder.
skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, rotter, mus, glasfiberpest (osmose),
fabrikations-, materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en
garantiordning.
skader, der skyldes, at fartøjet ikke har
været under regelmæssigt og effektivt
tilsyn.
skader, der sker fordi fartøjet ikke var
været forsvarligt fortøjet, eller at
fortøjnings- og ankergrej ikke har været
forsvarligt.
skader, der skyldes, at de sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter,
herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter.
skader, der skyldes, at fartøjet har været i
vandet uden for den sejladsperiode, der
fremgår af policen.
skader opstået i og isoleret til fartøjets maskineri.
skader, nævnt under fællesbestemmelsernes
pkt. 1.3.1. - 1.3.11.
tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning.

4.4.

4.4.1.

Brand

-

Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der selv er i stand til at brede sig.

-

Ved brandskade omfatter dækningen hele
året:
Skader, som skyldes brand, eksplosion eller lynnedslag.

4.4.2.

-

Ved brandskade omfatter dækningen ikke:

-

-

-

-

skader, der skyldes, at sikrede har overtrådt
myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter.
skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, fabrikations-, materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet
af en garantiordning.
skader, der skyldes, at fartøjet ikke er i sødygtig stand eller behørigt udrustet eller
bemandet.
skader, der skyldes svidning, smeltning eller
kortslutning.
skader på genstande, der med vilje
udsættes for ild eller varme.
skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 1.3.
tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning.

-

-

4.6.2.

Ved særlige nævnte skader omfatter dækningen ikke:

-

-

4.5.

Tyveri

4.5.1.

Ved tyveri og hærværk omfatter dækningen
hele året:

-

-

-

skader, som skyldes tyveri eller hærværk.
påhængsmotoren skal efter endt brug
opbevares i lukket, aflåst rum eller
fastlåses til fartøjet med tilstrækkelig
låseanordning.
løst inventar, sædvanligt udstyr og påhængsmotor dækkes udenfor sejltiden kun,
når det er hjemtaget og opbevaret i lukket,
aflåst rum.

-

-

4.5.2.

Ved tyveri og hærværk omfatter dækningen
ikke:

-

-

-

skader, der skyldes, at fartøjet ikke har
været under regelmæssigt og effektivt
tilsyn.
tyveri af genstande, der fjernes fra fartøjet
uden anvendelse af vold, eller som alene er
beskyttet af kaleche eller presenning.
skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 1.3
tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning.

4.6.

Særlige nævnte skader

4.6.1.

Ud over brand- og tyveriskader samt skader i
sejladstiden omfatter dækningen:

4.7.

skader, der sker på skroget på grund af en
ulykkelig hændelse, mens fartøjet står på
land.
skader, der sker på grund af, at fartøjet
vælter eller støder sammen med et andet
fartøj eller en anden (fast) genstand, mens
fartøjet står på land. Det er dog en
betingelse, at afstivningsanordning og -måde
har været forsvarlig.
ulykkelige hændelser, der sker under transport på land i Danmark. Det er dog en betingelse, at transportmiddel og -måde har
været forsvarlig.
skader sket under fartøjets ophaling eller
søsætning. Det er dog en betingelse, at ophaling/søsætning er sket forsvarlig.
skader som skyldes at mast og bom knækker
under af- og tilrigning. Det er dog en betingelse, at af- og tilrigning er sket forsvarligt.

skader, der skyldes, at fartøjet ikke har været under regelmæssigt og effektivt opsyn.
skade, der skyldes, at sikrede har overtrådt
myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter.
skader som ridser og skrammer, der er sket
under transport på land.
skader, der skyldes klimapåvirkning (f.eks.
tæring, rust og frostsprængning), råd,
svamp, alder.
skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, rotter, mus, glasfiberpest (osmose),
fabrikations-, materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en
garantiordning.
skader, der skyldes is, sne eller frost.
skader, der skyldes at fartøjer over 4,90 m
(16 fod) har stået på land med masten påmonteret.
skader, der skyldes, at fartøjet har været
anbragt på åben kyst, sådan at søen har
kunnet nå den.
skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 1.3.
tidstab, hyre og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning.

Retshjælp
Det, der nedenfor er anført om retshjælpsdækningens dækningsområde er kun en ufuldstændig
beskrivelse. Der findes et særligt sæt forsikringsbetingelser for retshjælpsdækning, som du
kan få hos selskabet eller Forsikringsoplysningen.
Får du brug for retshjælp, skal du have en advokat til at føre sagen for dig, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage
sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til selskabet og oplyse, om du har mulighed for fri
proces.

4.7.1.

Hvilke omkostninger er dækket?
Sagsomkostninger i visse private retstvister, som
du er part i som ejer eller bruger af det forsikrede fartøj, er dækket med op til 175.000 kr.
(incl. moms) for hver forsikringsbegivenhed.
Der gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst
2.500 kr. af de samlede sagsomkostninger.
Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 10%, dog mindst 2.500 kr.
af de samlede sagsomkostninger.
Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes
uden beregning af selvrisiko.

