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Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Du finner 
vilkår på tryg.no/våre forsikringer.

Hva omfatter forsikringen?
Fritidsbåtforsikringen dekker skader som din båt (motorbåt, seilbåt, robåt, kano, kajakk, seilbrett) påfører andre båter, personer 
eller ting. Forsikringen kan utvides med ytterlige dekninger som brann/tyveri, kasko, kasko ekstra og maskinskade.

Hva dekker forsikringen ikke?
Listen viser noen eksempler hvor rett til 
utbetaling ved skade kan falle bort eller 
reduseres:  

 Skader som følge av grov uaktsomhet eller 
forsett

 Kjøring i ruspåvirket tilstand

 Motorbåt skal ikke brukes til deltakelse i, 
eller trening til konkurranse 

Hva dekker forsikringen?
Under de ulike dekningene dekkes blant annet:

Ansvar

 Privat erstatningsansvar 

Fører- og passasjerulykke

 Ulykkesskade på fører/passasjer ved bruk av 
båten

 Død

Brann/Tyveri/Ansvar

 Brann, eksplosjon, kortslutning og lyn-
nedslag når båten på sjø eller i opplag

 Tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri av 
eller fra båten

 Transport av båt som er skadet i forbindelse 
med brann eller tyveri, til nærmeste verksted

 Fjerning av vrak etter dekningsmessig skade

Kasko/Ansvar som Brann/Tyveri/Ansvar, pluss:

 Skade på egen båt som skyldes 
grunnstøting, sammenstøt, synking eller 
kantring

 Skade på båten, oppstått ved tilfeldig, 
plutselig og ytre påvirkning i forbindelse 
med transport, slipp eller løft

 Hærverk

 Infisert drivstoff 

 Assistanse ved upåregnelig driftsstans

Båt Ekstra, som tillegg til Kasko

 Forhøyet erstatningsgrense for personlig 
løsøre

  Utstyr til bruk under opplag 

  Slepejolle/ekstra motor

  Ferieavbrudd 

  Merutgifter til opphold og hjemreise

  Hjemtransport av båt

Maskinskade som tillegg til Kasko

 Skade på motor, gir, aksling eller styring

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser eksempler på hva som ikke er 
dekket under de ulike dekningene: 

Ansvar

  Skader på egen båt/egen ting

Fører - og passasjerulykke

  Personer over 80 år

Brann/Tyveri

  Sviskader som skyldes gnister/glør, eller 
skade på ting som med hensikt er utsatt for 
varme

  Fortøyningsanordning utenfor båten

  Utstyr og materiell til bruk under opplag

  Penger, verdipapirer og dokumenter

  Smykker og verdigjenstander

Kasko

  Motor er ikke dekket for skade som skyldes 
varmgang, uansett årsak

  Skade som skyldes nedbør, frost eller 
berøring med is

  Skade på seil som følge av hardt vær

Båt Ekstra

  Dekningssummene har begrensninger

  Hjemreise og ferieavbrudd har regler knyttet 
til antall døgn

Maskinskade

  Maskinelle deler som har gyldig garanti fra 
produsent eller leverandør

  Innenbordsmotor eldre enn 15 år, 
utenbordsmotor/seilbåt eldre enn 12 år
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Hvilke forpliktelser har jeg?
Du er selv ansvarlig for å begrense eller forebygge skader.  I tillegg har du plikt til å melde fra om risiko endres, f.eks. 
om du har oppgitt at båten ligger i organisert småbåthavn og dette ikke er tilfelle lengre.

Eksempler på forebyggende forpliktelser:

• Båten skal være forsvarlig fortøyd når den forlates og ha jevnlig tilsyn

• Vannscooter skal være forsvarlig fastlåst eller innelåst i bygning når den forlates

• Nøkler skal oppbevares adskilt fra båten når den forlates og oppbevares utilgjengelig for uvedkommende

Eksempler på forpliktelser ved skade:

• Ved skade skal du straks forsøke å begrense skadens omfang

• Meld skaden til oss på tryg.no eller +47 915 04040 så fort som mulig før eventuell reparasjon bestilles

• Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet i det land skaden er skjedd

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark, Finland inntil 200 nautiske mil fra fastlandet.

I perioden fra 1. april til og med 30. september gjelder forsikringen også i resten av Europa, inklusive overfart til 
Svalbard, Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanariøyene. Rettshjelp gjelder i Norden.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Tryg tilbyr også avtalegiro og eFaktura. Du kan velge 
1, 2, 3, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer forutsetter avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører 
klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som 
forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen 
med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige 
grunner. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.


