BÅT EKSTRA
Vilkår PFB36900 gjelder fra 08.08.2022. Avløser vilkår av 01.07.2022.

1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Båt Ekstra er en tilleggsforsikring til kasko og omfatter det
som er nevnt nedenfor.

1.1. REDUSERT EGENANDEL KASKO
Ved skade reduseres egenandelen med 2.000 kroner. Dette
gjelder ikke egenandel ved behov for assistanse etter
upåregnelig driftsstans.

1.2. PERSONLIG LØSØRE
Erstatningssummen for personlig løsøre er utvidet til 30.000
kroner, uavhengig av båtens forsikringssum. Det er ingen
begrensning for hver enkel gjenstand.
Hvis forsikringssum for personlig løsøre er utvidet
fremkommer det av forsikringsbeviset og utvidet beløp vil
gjelde i tillegg til det overstående.

1.3. MATERIELL TIL BRUK VED OPPLAG
Båt Ekstra omfatter utstyr og materiell til bruk under opplag
inntil 20.000 kroner.
Tilhenger/båthenger regnes ikke som opplagsmateriell.
Egenandel 2.500 kroner.

1.4. SLEPEJOLLE OG EKSTRA MOTOR
Båt Ekstra omfatter slepejolle/lettbåt/gummibåt/
redningsflåte inntil 4 meter og utenbordsmotor inntil 25
hestekrefter. Erstatningen er samlet begrenset til 50.000
kroner.
Egenandel 2.500 kroner.

1.5. TRANSPORT, OPPHOLD, HJEMREISE OG FERIEAVBRUDD
ETTER ERSTATNINGSMESSIG SKADE
Transport av båten
Nødvendige utgifter til transport til nærmeste verksted
dekkes hvis ikke reparasjon på stedet er rimeligere.

Det samme gjelder hvis føreren eller annen sentral person
blir rammet av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller akutt
forverring av sykdom.
Med ulykkestilfelle menes en plutselig ytre, fysisk
begivenhet som fører til skade på person.
Opphold og hjemreise
Nødvendige merutgifter til opphold eller utgifter til
hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel, er dekket
ved skade.
Hjemreise dekkes når båten ikke kan settes i sjødyktig stand
innen 3 døgn. Dette gjelder også hvis båten blir stjålet og
ikke kommer til rette innen 3 døgn.
Hjemreise for passasjerer dekkes også hvis føreren eller
annen sentral person blir rammet av ulykkestilfelle, plutselig
sykdom, akutt forverring av sykdom eller død.
Ferieavbrudd
Når påbegynt ferie som er ment å vare i mer enn 6 døgn må
avbrytes, erstatter Tryg nødvendige utgifter til leiebil, leiebåt
og opphold. Dette gjelder ved tyveri av båten eller når båten
ikke er sjødyktig som følge av skade.
Maksimal samlet erstatning er 2.500 kroner per dag i inntil
21 dager. Forsikringstaker må kunne dokumentere utgiftene
og feriens lengde.
Erstatning
Utgifter til transport, opphold, hjemreise og ferieavbrudd er
samlet begrenset til 20 prosent av båtens forsikringssum,
maksimalt 100.000 kroner.

1.6. PLATTFORM TIL VANNSCOOTER
Båt Ekstra omfatter vannscooterplattform/flytedokk til
fortøyning av vannscooter inntil 30.000 kroner.
Egenandel 2.500 kroner.

Hvis båten må etterlates som følge av skaden, erstatter Tryg
nødvendige merutgifter til henting eller transport av båten.
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