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1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter skade på fører og passasjer.
Forsikringen gir rett til erstatning for:
varig skade på person (medisinsk invaliditet)
død.

Medisinsk invaliditet
Erstatning for varig skade på person skal kompensere for
tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en
varig funksjonsnedsettelse. En slik varig
funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk invaliditet. Ved
fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til
yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Skade på person som skyldes en ulykke (ulykkeskade) kan gi
rett til erstatning.
Ulykkesskade
Med en ulykkeskade menes en plutselig ytre, fysisk
begivenhet (et ulykkestilfelle) som inntreffer i
forsikringstiden og som fører til skade på person. Ulykken
må finne sted når forsikrede rettmessig er i eller på båten.
Er båten den direkte årsak til skaden, omfattes også skade
på person som finner sted når forsikrede er utenfor båten.

2.1. VARIG SKADE PÅ PERSON (MEDISINSK INVALIDITET)
Hvis forsikrede blir skadet eller påført sykdom som skyldes
en ulykke, kan dette gi rett til erstatning.

2.2. DØDSFALL
Dør forsikrede som følge av en ulykkesskade innen 1 år
etter at ulykken inntraff, kan dette gi rett til erstatning.

2.3. FELLES UNNTAK
Følgende skader er unntatt selv om det har skjedd en
ulykke:

psykisk skade, hvis ikke skaden oppfyller
diagnosekriteriene i det internasjonale
klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43, 1 (PTSD
Posttraumatisk stresslidelse)
skader som utelukkende virker vansirende, bortsett fra
skader i ansiktet
skade på tenner som følge av spising.
Følgende sykdommer er unntatt selv om en ulykkesskade
kan påvises som årsak:
infeksjonssykdommer som følge av smitte, stikk eller
bitt. Med infeksjonssykdommer menes for eksempel
hiv-virus, hepatitt-B-virus, borellia eller malaria. Unntaket
gjelder ikke for sårinfeksjoner og blodforgiftning.
forgiftning som er forårsaket av mat, drikke eller
nytelsesmiddel
hjerteinfarkt, angina pectoris, artritt (betennelse i ledd)
eller skade som kan anses å skrive seg fra annen sykdom
eller sykelig tilstand.
Er det sannsynlig at en sykelig tilstand eller at sykelige
anlegg har medvirket til skaden, settes erstatningen ned.
Erstatningen reduseres i forhold til betydningen dette har
hatt for skaden.

3. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
3.1. VARIG SKADE PÅ PERSON (MEDISINSK INVALIDITET)
Forsikringssum
Skade på person som fører til varig medisinsk invaliditet,
erstattes med inntil 200 000 kroner.
Erstatningen beregnes på grunnlag av forsikringssummen
som gjelder på ulykkesdagen og skadens størrelse.
Medisinsk invaliditetsgrad
Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full
erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende
mindre del.

Invaliditetstabellen
Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag
av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den
veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes.
Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den
funksjonsnedsettelsen ulykken har forårsaket.
Invaliditetstabellen fremgår av Forskrift om ménerstatning
ved yrkesskade av 21. april 1997.
Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, fastsettes
invaliditetsgraden på grunnlag av en sammenligning med
skadefølger i tabellen.
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Inngangsinvaliditet
Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken
(inngangsinvaliditet), gjør Tryg fradrag for denne i
erstatningsoppgjøret.
Endring eller bedring
Kan det antas at tilstanden vil bli bedre ved operasjon eller
behandling, vil dette bli tatt med i vurderingen av endelig
medisinsk invaliditet. Rimelige grunner til å avstå fra
operasjon eller behandling vil bli tatt hensyn til.
Mener noen av partene at graden av invaliditet kan forandre
seg vesentlig, kandet kreves at endelig vurdering utsettes.
Vurderingen kan utsettes i inntil 3 år etter ulykken for
personer over 20 år, og i inntil 5 år for personer under 20 år.
Unntak ved dødsfall
Tryg betaler ikke erstatning for medisinsk invaliditet hvis
forsikrede dør innen 1 år etter at ulykken inntraff.

3.2. DØDSFALL
Dødsfall erstattes med 100 000 kroner.
Erstatning er begrenset til 20 000 kroner dersom forsikrede
ved død verken hadde ektefelle eller barn under 20 år.
Erstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært
arvinger etter lov eller testament hvis ikke annet er avtalt.
Har forsikrede mottatt erstatning for medisinisk invaliditet
går den til fradrag i dødsfallserstatningen.

3.3. MAKSIMAL ERSTATNING
Uavhengig av hvor mange forsikrede som er omfattet av
forsikringen er erstatning etter punkt 3.1 og 3.2 samlet
begrenset til 1.5 million kroner. Summen fordeles
forholdsmessig mellom de som har rett til erstatning etter
et ulykkestilfelle.

Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykken inntraff,
betales invaliditetserstatning hvis det antas at skaden ville
ha ført til varig medisinsk invaliditet.
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