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FRITIDSBÅTFORSIKRING 
Gjelder fra januar 2017 
I tillegg til disse vilkårene gjelder  

- Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter 
- Generelle vilkår  
- Lov om Forsikringsavtaler (av 16.juni 1989) 

 
 

Innhold 
1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR ............................................1 
2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER ....................................................1 
3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER ...................................................1 
4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER 

SOM GJELDER ...............................................................................1 
5 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM ........................................2 
6 SKADEOPPGJØR ............................................................................2 
7 ANSVARSFORSIKRING ...................................................................3 
8 TILLEGGSVILKÅR ...........................................................................3 
 

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

1.1 Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i 
forsikringsbeviset (forsikringstaker). 

1.2 Ektefelle og andre som er medlem av den faste husstand. 
1.3 Etter særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for panthaver 

og andre med økonomisk interesse i båten.  
1.4 Ved eierskifte gjelder forsikringen til fordel for ny eier inntil ny 

forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter 
eierskiftet.  

1.5 Forsikringen trer i kraft når den er notert av selskapets 
representant. Ved kjøp trer forsikringen tidligst i kraft når 
kjøperen overtar den økonomiske risiko. 

 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder hele året i Norge, Sverige, Danmark, Finland 
og disse lands farvann ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjen. I 
tillegg omfattes Kattegat og Skagerrak øst for en linje trukket 
mellom Lindesnes og Hirtshals.  
I tidsrommet fra 1. april til 30. september gjelder forsikringen 
også i resten av Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske 
mil fra grunnlinjen. 
Fartsområdet kan utvides til å gjelde i Europa hele året. 

3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter forsikringen: 

3.1 ANSVAR 
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i 
egenskap av rettmessig eier eller bruker av den forsikrede båten 
kan pådra seg for skade som i forsikringstiden er voldt på annen 
person eller ting. 
 
Selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter, 
ved en og samme hendelse er begrenset til kr 10.000.000. 
Reglene for ansvarsforsikringen finnes i vilkårenes punkt 8. 

3.2 BÅTSKADE (BRANN, TYVERI ELLER KASKOFORSIKRING) 
Innenfor avtalt forsikringssum omfatter forsikringen 
- skrog med eventuell motor og/eller seil som nevnt i 

forsikringsbeviset 
- tilbehør som er naturlig utstyr for båten og har med båtens 

bruk å gjøre 
- radio, musikk-/bildeanlegg som er fastmontert/montert i 

tyverikassett, begrenset til kr 5.000. 
 
Ut over avtalt forsikringssum for båten omfatter forsikringen  
- slepejolle (til seil- eller innenbordsmotorbåt) inklusiv eventuell 

motor med maksimalt 15 HK.  Erstatningen er begrenset til kr 
20.000.  

- personlig løsøre som befinner seg om bord, midlertidig er 
brakt i land og som tilhører sikrede eller dennes husstand. 
Erstatningen er begrenset til kr 15.000. Er forsikringssummen 

tilstrekkelig, omfatter forsikringen også personlig løsøre som 
befinner seg om bord og tilhører andre. 

 Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. 

3.3 TRANSPORT AV SKADET BÅT 
Når det er avtalt at forsikringen skal omfatte brann-, tyveri- eller 
kaskoforsikring, dekkes rimelige omkostninger til 
transport/midlertidig reparasjon av skadet båt/tilbehør som er 
nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste 
verksted som kan utføre reparasjonen. Det er en forutsetning for 
erstatning at årsaken til skaden omfattes av forsikringsavtalen. 

3.4 BÅTREDNING 
Når det er avtalt at forsikringen skal omfatte kaskoforsikring, 
dekkes rimelige utgifter til slep til nærmeste havn etter plutselig 
og uforutsett uhell med båten. 

3.5 BERGELØNN 
Når det er avtalt at forsikringen skal omfatte brann-, tyveri- eller 
kaskoforsikring, dekkes bergelønn når båten er utsatt for de 
farer som forsikringsavtalen omfatter. Se bestemmelsene i pkt 
6.1.4. 

3.6 FJERNING AV VRAK 
Når det er avtalt at forsikringen skal omfatte brann-, tyveri- eller 
kaskoforsikring, dekkes omkostninger med inntil 10 % av båtens 
forsikringssum til fjerning av vrak når dette er pålagt av offentlig 
myndighet og båten har vært utsatt for de farer som 
forsikringsavtalen omfatter. Se bestemmelsene i pkt 6.1.4. 

3.7 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE ERSTATNING FOR:  
- gjenstander bestemt for forbruk, som proviant, brennstoff, 

maling o.l. 
- bøye med kjetting og moring, samt andre 

fortøyningsanordninger utenfor båten. 
- bukker, presenninger og annet materiale til bruk under 

vinteropplag. 
- ting av edelt metall, smykker, perler, edelstener, 

kunstgjenstander, antikviteter, penger, verdipapirer og doku-
menter av ethvert slag. 

- personlig løsøre når båten ligger i opplag. 
- tapt arbeidsfortjeneste og verdiforringelse. 
- skade på motor, maskinell utrustning eller seil med mindre 

den er oppstått i direkte forbindelse med erstatningsmessig 
skade. 

4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE 
BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

Dette punkt redegjør for hvilke skader forsikringsavtalen kan 
omfatte og hvilke begrensninger som gjelder. 
Det er angitt i forsikringsbeviset hvilke deler av dette punkt 
forsikringsavtalen omfatter. 

4.1 BRANNFORSIKRING 
som dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. 

4.2 BRANN-/TYVERIFORSIKRING 
som dekker skade etter punkt 4.1 og skade ved tyveri og 
hærverk.  
Det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes 
husstand. 

4.3  KASKOFORSIKRING 
som dekker skade etter punkt 4.1 og 4.2 og  

4.3.1 skade som er en følge av at båten har vært utsatt for 
sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast eller bom og 
dessuten for andre skader som har en tilfeldig og plutselig ytre 
årsak. 
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4.3.2 skade på båt, tilbehør eller personlig løsøre som har inntruffet 
under transport og som skyldes en tilfeldig og plutselig ytre 
årsak. 

4.4 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE 
4.4.1 skade som skyldes eller er en følge av frost og issprengning, 

nedbør eller berøring med is. Dog erstattes skade forårsaket av 
berøring med is når båten er i opplag i boblehavn tilhørende 
båtforening eller marina. 

4.4.2 skade som sikrede har voldt forsettlig. 
 Har sikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet, kan 

selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det avgjøres under 
hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om 
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. 

4.4.3 skade på seil som skyldes vind. 
4.4.4 skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører 

ikke sikredes krav frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, 
dekker selskapet likevel skaden. 

4.4.5 skade som oppstår under trening til eller deltaking i 
hastighetsregatta for motorbåter. 

4.4.6 skade som har oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig 
virksomhet. 

4.4.7 Den del av skaden som skyldes materialtretthet, råte, korrosjon 
eller annen tæring eller slitasje. Likevel erstattes følgeskaden 
hvis årsaken til skaden faller inn under pkt.4 

4.4.8 utenbordsmotor eller propell som er løsnet eller mistet, med 
mindre sikrede godtgjør at skaden skyldes støtning. 

4.4.9 motorhavari som skyldes varmegang. Dette gjelder uansett 
årsak. 

4.4.10 Skade som skyldes at sikrede eller den ansvarlige for båten var 
under påvirkning av rusmidler - FAL § 4-9 og skade forårsaket av 
en annen beruset person hvis sikrede eller den ansvarlige for 
båten har medvirket til bruk - FAL § 4-9. 

5 FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM 

5.1 FORSIKRINGSVERDI 
Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å 
anskaffe og omregistrere tilsvarende eller i det vesentlige 
tilsvarende brukt båt i samme stand og av samme årgang, modell 
og type. 

5.2 FORSIKRINGSSUM 
Forsikringssummen inngår som grunnlag for premiefastsettelsen, 
men er ikke bevis for båtens verdi.  Skade kan erstattes inntil 
forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset, likevel ikke høyere 
enn markedsverdien.  

6 SKADEOPPGJØR 

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder 
bestemmelsene nedenfor. 

6.1 SKADEMELDING OG REDNINGSPLIKT 
6.1.1 Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. 

Personskade, samt brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes 
politiet.  

6.1.2 Selskapet har rett til på sikredes vegne å begjære sjøforklaring 
etter Sjølovens regler. 

6.1.3 Den sikrede plikter å gjøre hva han kan for å avverge eller 
begrense skader.  

6.1.4 Godtgjørelse for bergelønn eller vrakfjerning må ikke avtales 
uten selskapets samtykke. 

6.2 FORHOLD TIL PANTHAVER OG ANDRE MED ØKONOMISK 
INTERESSE I FRITIDSBÅTEN 
Kan medforsikret kreve dekning for sitt tap, selv om selskapet 
ikke er ansvarlig overfor forsikringstaker eller en annen 
medforsikret, inntrer selskapet i eventuell 
panterett/sikkerhetsrett i samme utstrekning som den betalte 
erstatning. Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til 
panthaver og andre med økonomisk interesse i båten, enn 
nedgangen i omsetningsverdi som følge av skaden. 

6.3 ALTERNATIVE OPPGJØRSMÅTER 
Selskapet kan avgjøre, med mindre annet er uttrykkelig nevnt 
nedenfor, om skaden skal erstattes ved 
- kontantoppgjør 
- reparasjon 

- gjenanskaffelse 
- at selskapet fremskaffer ting tilsvarende - eller i det vesentlige 

tilsvarende - den skadde tingen. 
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å 
bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.  

6.4 SKJØNN 
Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved 
skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. 
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall 
anvendelse. 

6.5 OPPGJØRSREGLER 
6.5.1 Kan båten repareres settes skaden til reparasjonskostnadene. Er 

det ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med 
tilsvarende eller i det alt vesentlige tilsvarende deler.  
Hvis reparasjon skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede 
er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, 
gradvis forringelse, korrosjon, konstruksjonsfeil, materialfeil o.l. 
gjør selskapet fradrag i erstatningsberegningen basert på 
aldersfradragene i punkt 6.5.3  eller et skjønnsmessig fradrag for 
forbedringen dersom delen(e) ikke fremgår av tabellen.  
Er fullstendig utbedring umulig, eller det medfører urimelige 
omkostninger i forhold til skadens innvirkning på båtens funksjon 
og sjødyktighet, avgjør selskapet hvorledes reparasjonen skal 
utføres. Ved reparasjon har sikrede krav på å få brakt båten i 
sjødyktig stand. Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge 
av at båten etter reparasjon er forringet i verdi eller forringet 
som regattabåt. 
Hvis det avtales at erstatningen skal betales ved kontantoppgjør 
og det ikke kan dokumenteres ved faktura at båten er reparert 
ved et verksted, erstattes arbeidspenger med 50% i forhold til 
verkstedets normale priser. 
Påløpt investerings/merverdiavgift erstattes etter fremlagte 
kvitteringer. 

 
6.5.2 Er båten tapt eller reparasjon av båten ikke vil være økonomisk 

forsvarlig, settes skaden til forsikringsverdien. Dersom skrog, 
motor eller tilbehør er tapt eller så skadet at reparasjon ikke er 
økonomisk forsvarlig, begrenses skaden til forsikringsverdien av 
den enkelte ting. 

 Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede 
gjenstand. Hvis sikrede beholder gjenstanden, gjøres fradrag for 
markedsverdien av denne. 

 
6.5.3 Tabell for erstatningsberegning 

 
< 1 
år 1 år 2 år 3 år 4 år 

Deretter 
red. pr 

år 

Minste 
erstatn. i 

% 

Batteri 100 80 60 70 20 - 20 

Kalesje 100 90 80 70 60 10 20 

Seil av 
normalmaterial 100 90 80 70 60 10 20 
Seil helt eller 
delvis av 
kevlar, mylar 
e.l. 100 80 60 40 20 - 20 
Radiomottaker 
eller sender, 
musikkanlegg 
eller 
elektronisk 
tilbehør 100 90 80 70 60 10 50 
Motorer, drev 
og 
hekkaggregat 100 90 80 70 60 5 20 
Mast og rigg 
samt deler til 
denne 100 100 100 100 95 5 20 
Koke-
/varmeapperat, 
kjøleskap o.l. 100 90 80 70 60 5 20 
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6.6 EGENANDELER 
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av 
punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres 
dette etter at egenandelen er fratrukket. Det trekkes bare en 
egenandel for hvert skadetilfelle - den høyeste. 

6.6.1 Ved ansvarsskade er egenandelen kr 3.000. 
6.6.2 Ved rettshjelp er egenandelen kr 2.000 + 20 % av det 

overskytende. 
6.6.3 Ved redningsutgifter trekkes ingen egenandel. 
6.6.4 Ved brann-, tyveri- og hærverkskade er egenandelen kr 3.000. 

Egenandelen bortfaller ved tyveri- og hærverkskader på båter 
med fastmontert, funksjonsdyktig tyverialarm. 

6.6.5 Ved synking i fortøyningen økes egenandelen i 6.6.6 med kr 
3.000. Økningen gjøres ikke gjeldende dersom sikrede kan føre 
konkrete bevis for at årsaken ikke skyldes manglende tilsyn eller 
at båten ikke var sjødyktig. 

6.6.6 Ved annen skade er egenandelen kr 3.000, dersom det ikke er 
avtalt høyere egenandel, se forsikringsbeviset.  

6.6.7 Dersom skaden inntraff mens båten var utleid trekkes dobbel 
egenandel av hva som er nevnt i punktene ovenfor. 

6.6.8 Ved skade kun på slepejolle er egenandelen kr 3.000. 

7 ANSVARSFORSIKRING 

7.1 FORSIKRINGEN DEKKER RETTSLIG ERSTATNINGSANSVAR  
som sikrede i egenskap av rettmessig eier/bruker/fører av den 
forsikrede båten kan pådra seg for skade som i forsikringstiden 
er voldt på annen person eller annen persons ting. Ansvar som 
alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, omfattes 
ikke av forsikringen. 
Selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter, 
ved en og samme hendelse er begrenset til kr 10.000.000. 

7.2 FORSIKRINGEN DEKKER IKKE ANSVAR SOM SIKREDE PÅDRAR 
SEG 

7.2.1 for oppreisning etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, § 
3-5 eller for bøter og lignende. 

7.2.2 for skade voldt forsettlig. 
7.2.3 overfor ektefelle, foreldre eller søsken, barn og barns ektefelle. 

Som ektefelle regnes også person i fast samlivsforhold. 
 Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor medeiere for 

skade på ting som eies i fellesskap eller overfor virksomhet som 
disponeres av sikrede eller hvor sikrede eller dennes familie har 
vesentlige eierinteresser. 

7.2.4 for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv 
eller noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker. 

7.2.5 for skade oppstått under trening til eller deltakelse i 
hastighetsregatta for motorbåter. 

7.2.6 for ansvar oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig 
virksomhet. 

7.3 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV 
Reises erstatningskrav mot sikrede eller kan det ventes at krav 
blir reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. 
Uten selskapets samtykke må sikrede ikke innrømme noen 
erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Blir krav reist 
mot sikrede og ansvaret etter kravstillerens begrunnelse 
omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler 
de nødvendige omkostninger for avgjørelse av 
erstatningsspørsmålet. Selv om forsikringssummen overskrides, 
betales godkjente omkostninger og renter av idømte 
erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. 
Er selskapet villig til å ordne saken i minnelighet eller vil betale 
ansvarssummen, svarer selskapet ikke for videre utgifter ved 
tvisten. 
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til 
skadelidte. 
På vegne av sikrede har selskapet rett til å begjære sjøforklaring 
etter sjølovens regler. 

8 TILLEGGSVILKÅR 

De tilleggsvilkår som gjelder for avtalen er spesifisert i 
forsikringsbeviset. 
De ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter som er angitt i 
vilkårene gjelder også for tilleggsvilkårene, med mindre annet er 
uttrykkelig nevnt. 

8.1 OPPLAGS/BYGGEFORSIKRING 
Forsikringen gjelder kun når båten ligger i opplag og/eller er 
under (om)bygging. Ordinært vinteropplag anses i denne 
sammenheng ikke som opplag. 
Selskapets ansvar er begrenset til hva som til enhver tid er 
bygget av fartøyet, samt materialer og deler (gjenstander) 
bestemt til båten og verktøy som befinner seg innenfor 
verkstedets område (på byggeplassen). 
Erstatning for verktøy er begrenset til kr 10.000. 
Forsikringen omfatter ikke personlig løsøre som nevnt i 
vilkårenes punkt 3.2. 

8.2 FØRER- OG PASSASJERULYKKESFORSIKRING 
8.2.1 Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen omfatter alle personer under 75 år som med 
eierens tillatelse er ombord i den båt som er nevnt i 
forsikringsbeviset.  

 
8.2.2 Hva forsikringen omfatter 

Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede 
person mens denne befinner seg ombord i båten. Er båten den 
direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade 
som rammer forsikrede som befinner seg utenfor denne. Med 
ulykkesskade menes skade på kroppen, voldt ved en plutselig 
ytre påvirkning (ulykkestilfelle), uavhengig av sikredes vilje. 
Skade på sinnet alene regnes ikke som ulykkesskade. 

 
8.2.3 Forsikringssummer 

Forsikringssummen er kr 400.000 ved fullstendig medisinsk 
invaliditet. Ved delvis invaliditet reduseres forsikringssummen i 
samsvar med invaliditetsgraden.  
Forsikringssummen ved død er kr 200.000 dersom sikrede da 
denne døde hadde ektefelle i live eller barn under 20 år. Hvis 
ikke er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr 50.000. 


