Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan
erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives dine plikter for å melde fra om risiko endres. Du finner også
andre bestemmelser om ditt ansvar som det er viktig at du setter deg inn i. Disse reglene finner du kun i forsikringsbeviset
og de er en del av forsikringsavtalen.

FRITIDSBÅT MED UTENBORDSMOTOR
1. SIKKERHETSFORSKRIFTER
1.1. HVA ER SIKKERHETSFORSKRIFTER
Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede eller andre skal
forholde seg for å forebygge og begrense skade.
Tryg tar forbehold om at det skal være helt eller delvis uten
ansvar hvis en sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn
til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om Tryg
skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se
forsikringsavtaleloven, paragraf 4-8.

1.2. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER
Rus og annen påvirkning
Båten må ikke føres under påvirkning av medikamenter, ruseller narkotiske midler.
Se Lov om fritids- og småbåter, paragraf 33, 2. ledd.
Tilsyn, vedlikehold og sjødyktighet
Båten skal:
være forsvarlig fortøyd når den forlates.
Fortøyningsanordningen skal være dimensjonert i forhold
til båten og ikke forringet av slitasje eller tæring. Båten
skal være fortøyd for å tåle endring i værforhold.
ha jevnlig tilsyn. Tilsynet skal være så hyppig at man
sikrer at båten ikke utsettes for fare som skyldes
vanninntrengning, skade på fortøyning eller endring i
værforhold.
holdes lens
vedlikeholdes etter produsentens anvisninger
være i sjødyktig stand.
Befinner båten seg på vannet i perioden 1. november til 1.
mars, skal sjøventil være stengt når båten ikke er i bruk.
Forskrifter gitt av andre
Forskrifter gitt av:

offentlig myndighet skal overholdes.
Dette gjelder forskrifter om fartsområde, hastighet,
minstealder for fører, eventuelle krav til sertifikat eller
førerbevis for fører, lanterneføring, registrering og
ildsfarlige anlegg.
produsent, leverandør, Veritas eller annet
klassifikasjonsselskap, skal overholdes.

1.3. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BRANN
Brannslokningsapparat
Båten skal ha brannslokningsapparat når:
motorstyrken er over 35 HK
motoren har elektrisk start
det er tilrettelagt for matlaging eller oppvarming.

1.4. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR TYVERI
Nøkler
Nøklene skal oppbevares atskilt fra båten når den forlates.
Nøklene skal alltid oppbevares utilgjengelige for
uvedkommende.
Utenbordsmotor, utstyr og personlig løsøre
Når båten forlates skal utenbordsmotor, utstyr og personlig
løsøre være:
innelåst
fastlåst eller
boltet fast.
Utenbordsmotor under 25 HK, som ikke er boltet fast til
båten, skal være innelåst i bygning når båten er i opplag på
land.
Parkert tilhenger
Når båten står på tilhenger skal tilhengeren være:
sikret med tilhengerlås, kulelås og hjullås
fastlåst til bil
fastlåst til et fast punkt eller
innelåst i bygning.

2. ENDRING AV RISIKO
2.1. PLIKT TIL Å MELDE FRA OM ENDRINGER
Prisen på forsikringen er beregnet ut fra bestemte forhold
som fremgår av forsikringsbeviset. Sikrede plikter derfor å
melde fra til Tryg om endringer i slike forhold. Hvis det skjer
endringer som Tryg ikke er kjent med, og det skjer en skade,
kan erstatningen bli redusert.

Erstatningen settes ned hvis det skjer en skade som skyldes
endringen, og dette ikke er avtalt med Tryg. Erstatningen
reduseres da prosentvis, basert på forholdet mellom den
prisen som er betalt for forsikringen og den prisen som
skulle vært betalt. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-7.
Prisen er avhengig av:
at de sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for holdes ved like

Side 1 av 2

om båten leies ut mot betaling
at båten ikke brukes i næring med mindre dette er avtalt
med Tryg og fremgår av forsikringsbeviset
motorstyrke (HK).

2.2. BORTFALL AV ANSVAR
Tryg tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for
forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold
av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se
forsikringsavtaleloven paragrafene 4-6 og 13-6.
Konkurranse
Båten skal ikke brukes til deltakelse i, eller trening til,
konkurranse for motorbåter.

Fører- og passasjerulykke / Norske Sjø Personulykke
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes:
deltakelse i slagsmål eller forbrytelse (gjelder ikke barn
under 16 år)
inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske
midler
utøvelse av motorsport med vannscooter eller båt
dykking.
Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er
valgt.

3. FORSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON
3.1. FORSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER
Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Tryg
ikke ansvarlig. Har sikrede ved grov uaktsomhet fremkalt
forsikringstilfellet, kan Trygs ansvar settes ned eller falle
bort. Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme
handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede på grunn av
alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin
handling. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-9.

3.2. IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES
HANDLINGER
Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra
andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om
de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 4-11.

De som identifiseres med sikrede er personer som med
sikredes samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden.
Utleiet båt
Når det fremgår av forsikringsbeviset at båten benyttes til
utleie, ytes det erstatning til forsikringstaker i henhold til
forsikringsavtalens vilkår og avtalte egenandeler, selv om
leietaker av båt har voldt skade ved handlinger eller
unnlatelser som gir grunnlag for helt eller delvis bortfall av
erstatningen.
Tryg beholder retten til regress mot personen, som ved
utleie var ansvarlig for båten.

4. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet
opphold melde fra til Tryg. Se forsikringsavtaleloven
pararaf 4-10 (3).

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er
meldt til Tryg innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap
om de forhold som begrunner kravet. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 8-5.
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