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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores lystfartøjsforsikring Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller
lbforsikring-pfa.dk. Vælger du at købe en forsikring, får du vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lystfartøjsforsikringen kan indeholde ansvar, ulykke og kaskodækning. Du kan købe lystfartøjsforsikring til forskellige bådtyper som
kano/kajak og windsurfer, motorbåde, motorsejler og sejlbåde.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

4 Lystfartøjsforsikring dækker den båd, der står på
policen.

4 Forsikringen dækker sejladsskader i

sommerperioden (1. april til 15. november), men du
kan udvide den med vintersejlads.
Nedenfor kan du se, hvad forsikringen kan dække.
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STANDARDDÆKNING:

4 Ansvar: forsikringen dækker ejer og brugers ansvar

for skadevoldende handlinger og undladelser både
i forbindelse med sejlads, og når båden er på land.
Forsikringen dækker normalt med op til 5 mio. kr. for
ting og 10 mio. kr. for personskade. Er der krav om
lovpligtigt ansvar på din båd, dækker vi med op til de
beløb, loven kræver.
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TILVALGSDÆKNINGER:

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

• Kasko: forsikringen dækker de fleste skader på

•

•
•

båden, motor, tilbehør, inventar og sædvanligt
udstyr. Forsikringen dækker på vand og i land ved
bl.a. sammenstød, brand, færdselsuheld, tyveri
og hærværk og visse ophalingsskader. Vi dækker
bådens handelsværdi, dvs. den pris du kan købe en
tilsvarende båd for. Du kan dog højst få udbetalt den
sum vi har aftalt, og som står på din police.
Retshjælp: dækningen er omfattet af forsikringen,
hvis du har købt kasko. Retshjælpsdækningen kan
dække sager, du bliver part i som ejer eller bruger af
det forsikrede lystfartøj.
Ulykke: forsikringen dækker pludselige hændelser
ombord på lystfartøjet eller ifm. ombordstigning, der
forårsager personskade.
Udvidet sejladsperiode: forsikringen dækker sejlads
fra 16.november til 31. marts.

Forsikringen dækker kun det, der står på policen
eller i vilkårene. Det betyder fx:
Forsikringen kun dækker sejlads fra 1. april til
15. november, medmindre du har købt udvidet
sejladsperiode.
Uden for sejladsperioden dækker forsikringen kun
henliggen i vand, når båden ligger i vandet i en
havn, der er klassificeret i klasse A. Henliggen i vand
i klasse B havn er kun godkendt fra 1. april til 15.
november. Henliggen i vand i klasse C og D er kun
godkendt fra 1. april til 15. september.
Ansvar: forsikringen dækker ikke skader på båden,
dig og ting, der tilhører dig og dine passagerer.
Kasko: forsikringen dækker ikke skader på jollevogn,
trailer og proviant.
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Forsikringen dækker ikke skader, der er undtaget på
policen eller i vilkårene. Det gælder fx:
Ansvar: forsikringen dækker ikke skader, hvis føreren
af båden ikke har de sejladsbeviser, der er krævet i
lovgivningen.
Kasko: forsikringen dækker ikke skader, der
kun opstår i og er begrænset til mekaniske eller
elektriske dele.
Kasko: forsikringen dækker ikke ved overtrædelse
af offentlige myndigheders sikkerhedsforskrifter
og henliggen og oplægning uden effektivt og
regelmæssigt tilsyn.
Kasko: forsikringen dækker ikke almindelig brug,
slid, alder, tæring, osmose (glasfiberpest), svamp,
dyr mv.
Kasko: På visse dele er der afskrivning. Master, bom
og spoilerstage er dækket med op til 30 % af den
aftalte sum, og sejl er dækket med op til 20 % af
den aftalte sum. Anlæg til opbevaring på land er
dækket med op til 15.000 kr.
Ulykke: forsikringen dækker ikke, hvis føreren har
handlet groft uagtsomt, er beruset eller påvirket af
euforiserende stoffer.
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Hvor er jeg dækket?
4 Forsikringen dækker under sejlads og henliggen indenfor et område begrænset af linjerne 61 grader nordlig

bredde, 30 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 7 grader østlig længde (vest til øst fra Nordsøen til
Helsinki og nord til syd fra Stockholm til syd for Danmark).

Hvilke forpligtelser har jeg?
·
·
·
·

Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen.
Du skal betale til tiden og straks anmelde skader til os.
Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet.
Du skal give os besked, hvis du sælger båden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første
opkrævning. Vi opkræver betaling helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt eller månedligt. Du kan
vælge mellem at betale via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr.
gang. Vælger du at betale månedligt, er det et krav, at du betaler via Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber den et år ad gangen, indtil den bliver opsagt. Vi kan opsige
eller ændre forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en skade.
Forsikringen stopper ved ejerskifte. Ny ejer er dog dækket, indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 uger.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen begynder, når du har modtaget en skriftlig besked fra os om, at
forsikringen er trådt i kraft, og din police ligger på Min Side. Du skal fortryde skriftligt inden fristens udløb.
Du kan herefter altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Har du haft en skade, har
du også ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.
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