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1. Lystfartøjsforsikringens hvem - hvad - hvor?

A. Hvad gælder for din forsikring?
En lystfartøjsforsikring består af en række forskellige dækninger. Du kan se på din police, hvilke dækninger din
forsikring omfatter. Få et overblik over, hvad vi tilbyder i afsnit 1.F.
Din forsikring er reguleret af dansk lov (herunder forsikringsaftaleloven), LB Forsikrings vedtægter og disse
forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police.

B. Hvem dækker forsikringen?

D. Hvornår dækker din forsikring?

Forsikringen dækker forsikringstager og
andre, der med forsikringstagerens tilladelse
lovligt bruger lystfartøjet uden betaling.

Sejlads
Forsikringen dækker sejlads fra 1. april til 15.
november (begge dage inklusive). Udvidet
sejladsperiode kan tilkøbes.

Ved salg af lystfartøjet er den nye ejer dækket,
indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 uger.

C. Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker under sejlads og
henliggen* inden for et område begrænset af
linjerne 61 grader nordlig bredde, 30 grader
østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 7
grader østlig længde (Vest - øst fra Nordsøen
til Helsinki. Nord - syd fra Stockholm til syd
for Danmark).
Har Statens Skibstilsyn tildelt lystfartøjet et mere begrænset
sejladsområde, dækker forsikringen kun i dette område.

Henliggen* i vand
Dit fartøj skal ligge i en godkendt havn for at være dækket
mod skader, der sker mens båden ligger fortøjret.
Ved havn forstås et havnebassin med beskyttende læmoler,
der året rundt beskytter forsvarligt mod sø og vind.
Din dækning afhænger af, hvor dit fartøj ligger:
Havneklassificeringen giver følgende dækning:
• A = godkendt havn
Dækning hele året.
• B = delvist godkendt havn/svajplads/bådebro
Dækning fra 1. april til 15. november.
• C = ikke godkendt havn
Dækning fra 1. april til 15. september.
• D = svajplads/bådebro
Dækning fra 1. april til 15. september
Kontakt os, hvis du er i tvivl om havnens status.
Henliggen på land*
Når dit fartøj ligger på land, er det dækket hele året.
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1. Lystfartøjsforsikringens hvem - hvad - hvor?

E. Hvad dækker din forsikring?
En lystfartøjsforsikring kan indeholde ansvar, ulykke og en kaskodækning. Forsikringen kan udvides med vinter
sejlads (udvidet sejladsperiode). På policen kan du se, hvilke dækninger du har.
Du kan se i dækningsskemaerne afsnit 2 til 8, hvilke skader din forsikring dækker, hvilke ting vi dækker skaderne på,
og om der er særlige regler for erstatning.
Til sidst finder du det, der gælder generelt for alle dækninger i afsnit 9.
Få et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen.

F. Hvilke typer af skader dækker forsikringen?
Forsikringen kan bestå af en række dækninger. Se på din police, hvilke dækninger du har valgt.
Ansvar
• Dækker sikredes ansvar for skadevoldende handlinger eller
undladelser som ejer eller bruger af lystfartøjet.
Ulykke
• Dækker personskade på sikrede og passagerer, hvis der sker
en ulykke, mens de er på lystfartøjet, går ombord eller går i
land.

Udvidet sejladsperiode (vintersejlads)
Forsikringen dækker sejlads fra d. 16. november til 31. marts
(begge dage inklusive). I øvrigt gælder forsikringens andre
vilkår uforandret. Bemærk derfor, at forsikringen ikke dækker
skade forårsaget af is eller frost.

Kaskoforsikring
• En kaskoforsikring dækker bl.a. brand, tyveri, hærværk,
sammestød og visse ophalingsskader på lystfartøjets skrog,
motor, inventar og sædvanlige udstyr - se afsnit 1.G. og
dækningskemaerne afsnit 3-8.
• Din kaskoforsikring indeholder også en retshjælpsforsikring, der dækker dig som bruger eller ejer af lystfartøjet ved
visse private retssager.
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1. Lystfartøjsforsikringens hvem - hvad - hvor?

G. Hvilke ting dækker forsikringen skader på?
Din forsikring kan dække skader på følgende ting. Du kan se i afsnit 2-6, om og hvordan dine ting er dækket ved
forskellige skader.
a. Fartøjets skrog
b. Fartøjets motor
c. Skibsjolle, redningsflåde og gummibåd
Skibsjolle, redningsflåde og gummibåde
er dækket, hvis de hører til fartøjet.

Forsikringen dækker ikke:
• Jollevogn og trailer
• Proviant, herunder drikkevarer og tobak, og udredningsting, fx olie, benzin og petroleum.

d. Fartøjets inventar og sædvanlige udstyr
Inventar og sædvanligt udstyr betyder mast, bom, rig, kaleche,
cockpitpresenning, tovværk, ankre og ankerkæder, pumper,
lanterner, navigationsinstrumenter, redningsbælter og –veste,
ildslukker, kikkert, fastmonteret radio og telefon, varmeappa
rat, køleskab, kahytsudstyr, –montering og lignende ting.
Malerier, ægte tæpper, kunstgenstande, antikviteter og lig
nende betragtes ikke som inventar eller sædvanligt udstyr.
Se afsnit 1.H.o og 1.H.p om særlige erstatningsregler.
e. Personlige effekter
Personlige effekter der tilhører sikrede og eventuelle ombord
værende i den aftalte sejladstid, dog ikke smykker, rede penge
eller pengerepræsentativer.
f. Anlæg til opbevaring
Anlæg til fartøjets opbevaring på land, vintertag, vinter
presenning, fast fortøjning, fortøjningsbøjer, stativer og
bukke. Vi dækker med op til 15.000 kr.
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1. Lystfartøjsforsikringens hvem - hvad - hvor?

H. Hvordan opgør vi erstatningen?
Din forsikring kan dække skader på følgende ting. Du kan se i afsnit 2-6, om og hvordan dine ting er dækket ved
forskellige skader.
Forsikringssummen
a. Forsikringssummen på din police skal altid svare til han
delsværdien* for en tilsvarende båd af samme art, alder,
stand og med samme udstyr på købs- eller ændringstids
punktet. Forsikringstager har pligt til at tilpasse summen,
hvis bådens handelsværdi* stiger
b. Viser det sig ved skade, at handelsværdien* på skade
tidspunktet overstiger forsikringssummen, er der under
forsikring. Det betyder, at du ved skade kun har krav på
erstatning i forhold til den betalte pris.
Delvis kaskoskade
Vi erstatter:
c. Prisen for at sætte fartøjet i samme stand som før skaden. Vi
kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller istand
sættelse af lystfartøjet. Vi har ret til at vælge reparatør og
skal have mulighed for at besigtige skaden før en reparation
d. Kun maling og lakering i det omfang berørt materiale
kræver dette. Eventuelle nuanceforskelle i ny og gammel
maling/lakering/gelcoat erstattes ikke
e. Kun udgifter til midlertidig reparation, hvis vi sparer i den
endelige reparation
f. Fast installeret motor og ting, herunder personlige effekter,
ud fra dagsværdien*. Dette fradrag kan foretages uden hen
syn til det beskadigedes eller stjålnes nytteværdi. Forsik
ringsaftalelovens § 37 er således fraveget
g. Vi har ret til at skaffe eller levere ting identiske med dem,
der er beskadiget eller stjålet, hvis det kan ske uden væsent
lig ulempe for sikrede
h. Ved en dækningsberettiget skade på selve båden dækker
forsikringen transporten. Mindre ting skal transporteres til
reparatør for egen regning.
Vi erstatter ikke:
i. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal
arbejdstid, eventuel forringelse af fartøjets handelsværdi og
skønhedsfejl som følge af reparation af skaden.
Total kaskoskade
Erstatning beregnes som totalskade, når fartøjet er:
j. gået helt til grunde
k. forulykket, og det må antages, at det ikke for en rimelig
omkostning kan bjærges
l. blevet beskadiget, så det ikke er værd at sætte i stand.
Maksimal erstatning
m. Erstatningen kan ikke overstige fartøjets handelsværdi*,
se policen, inkl. motor, inventar og sædvanligt udstyr - se
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afsnit 1.G. Mener vi, at omkostningerne
ved bjærgningsforanstaltninger plus omkostninger ved at
reparere fartøjets skader vil overstige handelsværdien*,
har vi ret til at betale erstatning svarende til totalskade.
Efter at sikrede har fået besked om, at vi vil bruge denne
ret, dækker forsikringen kun omkostninger ved og følger af
bjærgningsforanstaltninger, som sikrede allerede hæfter for
på tidspunktet, hvor beskeden modtages
n. Vi erstatter ting, herunder personlige effekter, ud fra
dagsværdien*. Dette fradrag kan foretages uden hensyn til
det beskadigedes eller stjålnes nytteværdi. Forsikringsafta
lelovens § 37 er således fraveget
o. Erstatning for mast, bom og spilerstage med monteret tilbehør
kan ikke overstige 30 % af fartøjets forsikringssum. Erstatning
for sejl kan ikke overstige 20 % af fartøjets forsikringssum.
Erstatning for personlige effekter kan ikke overstige 10 % af
fartøjets forsikringssum, dog højst 20.000 kr.
p. Sejl, kaleche, cockpitpresenning, gummibåde og påhængs
motor der er mistet eller beskadiget, så de ikke kan repa
reres, erstattes med nyværdi, hvis alderen er under 1 år. Vi
erstatter med satser i afskrivningstabel i 1.I. Erstatningen
kan ikke overstige genanskaffelsesværdien for en tilsva
rende ting af samme art, alder og stand.
Rimelige og nødvendige omkostninger ved transport af
det beskadigede til nærmeste reparatør betaler vi ved
en dækningsberettiget skade, hvis transport på grund af
beskadigelse er nødvendig. Mindre ting skal transporteres
til reparatør for egen regning.

I. Afskrivningstabel
Sejl, kaleche, cockpitpresenning,
gummibåde og påhængsmotor
Alder
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7 år-->

Procentsats
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
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2. Ansvar

1. Forsikringen dækker:

2. Forsikringen dækker ikke:

Forsikringen dækker hele året og omfatter:

Forsikringen dækker ikke ansvar for:

a. Det erstatningsansvar som de sikrede pådrager sig i
forsikringstiden ved skadevoldende handlinger eller
undladelser som ejer eller bruger af lystfartøjet
b. Omkostninger til at friholde de sikrede mod uberettigede erstatningskrav, når et eventuelt krav rettes
mod den sikrede som ejer eller bruger/fører af
lystfartøjet.

a. Skade på de sikrede personer
b. Skade på ting der tilhører sikrede og andre ombordværende, eller ting som disse personer har til lån, leje,
opbevaring eller transport, eller som af anden grund er i
deres varetægt
c. Skade på personer der trækkes efter fartøjet på vand-ski,
i faldskærm, baderinge eller andre ting under enhver
tænkelig form, herunder spilertræk og deres ansvar over
for andre
d. Skade sket under transport, fx med skib, bil, trailer eller
tog
e. Formuetab som ikke er en følge af skade på personer
eller ting, der er dækket af forsikringen.

3. Anmeldelse

4. Erstatning

Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt. Du kan
anmelde skaden på vores hjemmeside eller ringe til os.

Vi dækker ansvar for tingskader med højst 5 mio. kr. og
ansvar for personskade med højst 10 mio. kr.

Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis
du har pådraget dig et ansvar og friholde dig, hvis der
rejses et uberettiget krav.

Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det beløb,
der er dækket af forsikringen..

Ved ansvarsskade bør du altid overlade det til os at tage
stilling til, om du har ansvar for skaden. Ellers risikerer du
selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af
forsikringen.
Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke
opfylder kravene, kan det få betydning for sikredes ret til
erstatning efter forsikringsaftaleloven.

7

Lystfartøjsforsikring - LB Forsikring A/S

3. Brand, lynnedslag og eksplosioner mv.
- del af kaskoforsikringen, er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:
Forsikringen dækker hele året skade som følge af:
a. Brand. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig.
b. Eksplosion eller direkte lynnedslag. Ved eksplosion er
den eksploderende ting ikke dækket. Skade på motor
som følge af eksplosion i denne er også undtaget.

3. Forsikringen dækker skader på:
Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på i afsnit
1.G.

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
De generelle undtagelser i afsnit 9 gælder. Derudover dækker forsikringen ikke:
a. Skader der kun opstår i og er begrænset til mekaniske
eller elektroniske dele
b. Skade der kun består i svidning eller smeltning
c. Skade på ting der med vilje udsættes for ild eller varme
d. Skade på motor, elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende ved kortslutning, overspænding eller
induktion fra elektrisk uvejr, medmindre der efterfølgende opstår ild
e. At fartøjet under henliggen* og oplægning ikke har
været under effektivt og regelmæssigt tilsyn, som det er
normal praksis på stedet
f. Materiale- eller konstruktionsfejl, fabrikationsfejl og
skader omfattet af garanti- eller serviceordning
g. Overtrædelse af offentlige myndigheders
sikkerhedsforskrifter.

4. Erstatning
De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.I gælder.
Derudover gælder følgende særlige regler:
a. Erstatningen kan nedsættes eller falde bort ved manglende opfyldelse af disse sikkerhedsforskrifter:
• I fartøjer med motor og/eller pantry skal et lldslukningsapparat på mindst 2 kg være anbragt på et
hensigtsmæssigt sted.
• For fartøjer med indbygget benzinmotor med
kapacitet over 100 hk skal der i motorrummet være
et godkendt ildslukningsapparat, som automatisk
virker eller betjenes fra fartøjet manøvreplads.
• Ved brug af varmluftsblæser eller lignende med tilslutning til 220 volt eller mere skal ejer/bruger altid
være ombord i fartøjet
b. Tidstab, rejseudgifter, hyre, kostpenge og tab af brug af
fartøj erstattes ikke.
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4. Tyveri og hærværk
- del af kaskoforsikringen, er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:
Forsikringen dækker skade på som følge af tyveri eller hærværk. Se afsnit 4.3 om de begrænsninger, der gælder for de
enkelte genstande.

3. Forsikringen dækker skader på:

9

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
De generelle undtagelser i afsnit 9 gælder. Derudover dækker forsikringen ikke:
a. At åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget uden
for en havn, som vi har godkendt - se afsnit 1.D - uden
at cockpittet har været forsvarligt overdækket med
presenning
b. At fartøjet under henliggen* og oplægning ikke har
været under effektivt og regelmæssigt tilsyn, som det er
normal praksis på stedet
c. Ting, der fjernes fra dele af fartøjet uden brug af vold
eller værktøj.

4. Erstatning

Du kan se, hvilke genstande, vi dækker skader på ved at
sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit
1.G.

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.I gælder.

a. Fartøjets skrog - se afsnit 1.G.a - er dækket.
b. Fartøjets motorer - se afsnit 1.G.b - er dækket. For tyveri
af påhængsmotorer gælder dog, at de kun er dækket,
når påhængsmotorer efter endt brug låses fast til fartøjet
med tilstrækkelig låseanordning eller opbevares i et lukket, aflåst rum. Udenfor sejladsperioden, se afsnit 1.D,
er påhængsmotorer kun dækket, hvis de opbevares i et
lukket aflåst rum.
c. Skibsjoller mv. - afsnit 1.G.c – er dækket.
d. Inventar og sædvanligt udstyr - afsnit 1.G.d. Der er kun
dækning for tyveri ved indbrud eller voldeligt opbrud af
lukket, aflåst rum.
e. Personlige effekter - afsnit G.1.e. - er kun dækket ved
hærværk. I sejladsperioden – afsnit 1D - er dog dækning
for tyveri ved indbrud og voldeligt opbrud af lukket,
aflåst rum.

a. Tidstab, rejseudgifter, hyre, kostpenge og tab af brug af
fartøj erstattes ikke.

Derudover gælder følgende særlige regler:
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5. Andre hændelser på land
- del af kaskoforsikringen, er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader?
Forsikringen dækker hele året skade som følge af:
a. At fartøjet vælter eller støder sammen med andet fartøj
eller genstande under henståen på land
b. Pludselige skader* under fartøjets ophaling eller udsætning eller under mastens af- og påmontering
c. Pludselige skader* sket under transport i Danmark
d. Andre pludselige skader* under ophaling og henliggen
på land.

3. Forsikringen dækker skader på:
Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på i afsnit
1.G.

4. Erstatning
De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.I gælder.
Derudover gælder følgende særlige regler:
a. Tidstab, rejseudgifter, hyre, kostpenge og tab af brug af
fartøj erstattes ikke.
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2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
De generelle undtagelser i afsnit 9 gælder. Derudover dækker forsikringen ikke:
a. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes utilstrækkelig afstivning og fastgøring af fartøjet til
transportmiddel. Det er også en betingelse, at transportmidlet er tilstrækkelig kraftigt konstrueret og egnet til
transporten
b. At fartøjets fortøjninger og ankergrejer ikke har været
forsvarlige, og at fortøjningen af fartøjet ikke har været
forsvarlig
c. At åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget uden
for en havn, som vi har godkendt havn - se afsnit 1.D uden at cockpittet har været forsvarligt overdækket med
presenning
d. At fartøjet under henliggen** og oplægning ikke har
været under effektivt og regelmæssigt tilsyn, som det er
normal praksis på stedet
e. At fartøjet under henliggen** og oplægning på land ikke
har været anbragt på fast grund og forsvarligt afstivet
f. At fartøjet ligger på land på åben kyst og er blevet taget
af søen eller beskadiget, fordi søen har kunnet nå det
g. Slid, alder, råd, rust, tæring, al skade forårsaget af is
eller frost, glasfiberpest (osmose), rotter, mus, orm,
svamp eller lignende årsager
h. Almindeligt brug, ridser, småskrammer, tilsmudsning
og vejrets påvirkning, herunder sejl og kaleche der blæser i stykker
i. Materiale- eller konstruktionsfejl, fabrikationsfejl og
skader omfattet af garanti- eller serviceordning
j. Overtrædelse af offentlige myndigheders
sikkerhedsforskrifter.
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6. Hændelser under sejlads
- del af kaskoforsikringen, er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader?
Forsikringen dækker i sejladstiden skade som følge af:
a. Fartøjets kæntring, stranding, grundstødning og
kollision
b. Fartøjets synken, dog ikke hvis årsagen hertil er langsomt indtrængende vand
c. Andre pludselige skader på skroget
d. Skade på mast, bom og spilerstage der knækker under
sejlads og følgerne heraf, forudsat riggen har været
forsvarligt sat og vedligeholdt
e. Skade på eller tab af påhængsmotor som følge af skade
på skroget eller sprængning af motorens beslag, forudsat såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været af en forsvarlig dimension og i forsvarlig
stand
f. Bjærgeløn. Se også afsnit1.H.m og 1.H.n.

3. Forsikringen dækker skader på:
Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på i afsnit
1.G.

4. Erstatning
De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.I gælder.

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
De generelle undtagelser i afsnit 9 gælder. Derudover dækker forsikringen ikke:
a. At fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet
b. At fartøjets fortøjninger og ankergrejer ikke har været
forsvarlige, og at fortøjningen af fartøjet ikke har været
forsvarlig
c. At åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget uden
for en havn, som vi har godkendt havn - se afsnit 1.D uden at cockpittet har været forsvarligt overdækket med
presenning
d. At fartøjet under henliggen* og oplægning ikke har
været under effektivt og regelmæssigt tilsyn, som det er
normal praksis på stedet
e. At fartøjet under henståen på land ikke har været
anbragt på fast grund og forsvarligt afstivet
f. At fartøjet ligger på land på åben kyst og er blevet taget
af søen eller beskadiget, fordi søen har kunnet nå det
g. Slid, alder, råd, rust, tæring, al skade forårsaget af is
eller frost, glasfiberpest (osmose), rotter, mus, orm,
svamp eller lignende årsager
h. Almindeligt brug, ridser, småskrammer, tilsmudsning
og vejrets påvirkning, herunder sejl og kaleche der blæser i stykker
i. Materiale- eller konstruktionsfejl, fabrikationsfejl og
skader omfattet af garanti- eller serviceordning
j. Overtrædelse af offentlige myndigheders
sikkerhedsforskrifter.

Derudover gælder følgende særlige regler:
a. Erstatningen kan nedsættes eller falde bort ved manglende
opfyldelse af disse sikkerhedsforskrifter:
• I fartøjer med motor og/eller pantry skal et ildslukningsapparat på mindst 2 kg være anbragt på et hensigtsmæssigt sted.
• For fartøjer med indbygget benzinmotor med kapacitet
over 100 hk skal der i motorrummet være et godkendt
ildslukningsapparat, som automatisk virker eller betjenes fra fartøjet manøvreplads.
• Ved brug af varmluftsblæser eller lignende med tilslutning til 220 volt eller mere skal ejer/bruger altid være
ombord i fartøjet
b. Tidstab, rejseudgifter, hyre, kostpenge og tab af brug af
fartøj erstattes ikke.
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7. Ulykke
er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker:
Ulykkesforsikringen dækker:
a. Følger af ulykkestilfælde som rammer sikrede og eventuelle andre ombord på lystfartøjet nævnt i policen, eller mens de går
ombord i eller i land fra fartøjet. Dog dækker forsikringen ikke personer, som i erhvervsøjemed er ombord, går ombord eller
i land fra fartøjet, eller har fået overladt fartøjet til salg, reparation, service eller transport
b. Følger af ulykkestilfælde som sker under sejlads med jolle eller gummibåd, der hører til lystfartøjet
Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
Som en ulykkestilfælde anses endvidere personskade som følge af:
c. Besvimelse, ildebefindende, forfrysning, hedeslag og solstik
d. Drukning og kulilteforgiftning.
For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt
andet lagt vægt på, om hændelsen – medicinsk set – er egnet til at forårsage personskaden, og om der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og de relevante symptomers indtræden.

2. Forsikringen dækker ikke:
a. Sygdom mv.
• Sygdomstilfælde
• Smitte med vira, bakterier og parasitter/plasmodier
• Følger af åreforkalkning, blodpropper, årebetændelse
og blødninger i hjernen
• Ulykkestilfælde hvis hovedårsag er sygdom eller en
bestående lidelse
• Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes
forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse,
medmindre det lægeligt kan påvises, at ulykkestilfældet
er den direkte årsag til sygdommen, sygdomsanlægget
eller lidelsen
• Skader som følge af nedslidning og belastning over tid
• Nakke-/rygsmerter og nakke-/rygskader som følge af:
a) Almindelige dagligdags bevægelser
b) Bevægelser, herunder vrid, løft, træk, skub, drejning
og bøjning, uden relevant belastning
• Følger efter lægelig behandling eller lignende, som
ikke er nødvendiggjort af et af policen omfattet
ulykkestilfælde
• Psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke
selv har været udsat for fare for personskade
• Forgiftninger og infektioner, der skyldes indtagelse af
mad, drikke, nydelsesmidler og medicin
• Skader der skyldes fødsler.
En bestående sygdom eller lidelse kan ikke medføre, at
erstatningen bliver højere, end hvis en sådan sygdom eller
lidelse ikke havde været til stede.
Hvis en sikret har modtaget godtgørelse for følger efter en
tidligere ulykke, ydes der – i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde – ikke godtgørelse for de samme følger igen, uanset
at de ikke længere er til stede.
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Det gælder, uanset om erstatningen er udbetalt af os eller et
andet forsikringsselskab. Forsikringen dækker en eventuel
forværring af følgerne set i forhold til den tidligere afgørelse.
b. Forsæt, grov uagtsomhed mv.
Følger af ulykker:
• Forårsaget af at fartøjet ikke er sødygtigt og behørigt
bemandet og udrustet
• Forårsaget af den sikrede ved forsæt
• Hvor den sikrede har udvist grov uagtsomhed
• Forårsaget af den sikrede ved selvforskyldt beruselse eller
under påvirkning af narkotika eller lignende stoffer
• Forsikringen dækker ikke ved deltagelse i slagsmål eller
håndgemæng, medmindre det godtgøres, at sikrede var
sagesløs.
Det gælder uanset den sikredes sindstilstand eller tilregnelighed, da ulykken skete.
c. Krig mv.
Ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende forhold,
oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker
dog, hvis ulykken sker inden en måned efter konfliktens
udbrud i et land, hvor den forsikrede opholder sig under
rejse. Det er en forudsætning, at sikrede ikke rejser til et
land, der er i en af de nævnte situationer, og at sikrede
ikke selv deltager i handlingerne.
Forsikringen dækker ikke ulykker opstået som følge af:
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.
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7. Ulykke

3. Erstatning ved invaliditet
Hvis sikrede bliver varigt invalideret, betaler vi erstatning
med så mange procent af forsikringssummen, som invalidi
teten er fastsat til. Forsikringssummen står på policen.
Summen indeksreguleres og det er summen på skadetidspunktet, som danner grundlag for erstatningsberegningen.
Vi betaler erstatning, når invaliditeten er 5 % eller mere.
Højeste invaliditetsprocent er normalt 100, men den kan i
ganske særlige tilfælde hæves til 120. Medmindre andet er
aftalt, udbetaler vi invaliditetserstatningen til sikrede. Hvis
sikrede er umyndig, betaler vi efter reglerne om at anbringe
umyndiges midler.

Sikredes invaliditetsprocent fastsættes i lighed med
reglerne om varigt mén i Arbejdsskadeforsikringslovens §18,
stk. 1 og 2.
Efter disse regler skal invaliditetsprocenten fastsættes ud
fra en medicinsk bedømmelse af de varige ulemper, ulykken
har medført i den sikredes daglige livsførelse, uden hensyn
til dennes specielle erhverv. Se den méntabel, vi bruger, på
Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings hjemmeside. Invaliditetsprocenten fastsættes, så snart de endelige følger kan
bestemmes – dog senest 2 år efter ulykken.

4. Erstatning til tandbehandling
Hvis sikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækker forsikringen rimelige udgifter til tandbehandling som
følge af en ulykke. Vurderingen af, hvad rimelige udgifter
er, tager udgangspunkt i, at forsikringen dækker de udgifter
til tandbehandling, som er nødvendige for at opnå samme
tandstatus som før ulykken. Det vil sige, hvad det normalt vil
koste at få den pågældende behandling udført. Det betyder,
at vi ikke nødvendigvis betaler fuld erstatning, hvis behandlende tandlæges honorar afviger væsentligt fra det normale.
Tandproteser, der ved ulykken beskadiges, mens de er i
munden, dækkes på tilsvarende måde. Hvis tandens eller
tændernes tilstand inden ulykken var forringet (fx som følge
af særligt omfattende fyldninger, rodbehandling,

5. Estatning ved død
Når en ulykke er den direkte årsag til sikredes død, og
dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykken, udbetales dødsfaldserstatningen. Forsikringssummen står på
policen. Er der allerede udbetalt invaliditetserstatning
som følge af samme ulykke, modregnes dette beløb i
dødsfaldserstatningen.
Medmindre andet er aftalt, udbetales erstatningen til afdødes ægtefælle/samlever – hvis en sådan ikke efterlades
– til afdødes børn under 25 år. Efterlades ingen sådanne,
udbetales en erstatning på 30.000 kr.
i begravelseshjælp.
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fremskreden paradentose, resorption eller andre sygdomsforhold) nedsættes eller falder erstatningen bort svarende til
forringelsens omfang set i forhold til normal tandstatus.
Hvis den beskadigede tand er led i en bro, eller nabotænder
mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke ekstra
omkostninger ved behandlingen, som skyldes disse forhold.
Forsikringen dækker ikke tandskade opstået ved spisning
og tygning. Forsikringen dækker én endelig behandling.
Det betyder, at vi ikke betaler erstatning, hvis behandlingen
senere skal gentages, fx som følge af slid eller aldersbetingede forhold. Forsikringen dækker højst 20.000 kr. pr.
person pr. tandskade.

6. Nedsættelse af ydelserne
Er den sikrede fyldt 70 år, nedsættes forsikringssummerne
ved invaliditet og dødsfald. Nedsættelserne sker med 1/10
for hvert år, sikrede er ældre end 69 år, dog kan nedsættelsen aldrig udgøre mere end 50 %. Nedsættelsen medfører
ikke rabat på prisen.
Den samlede erstatning for en ulykke kan højst udgøre seks
gange summen ved henholdsvis død og invaliditet. Det
gælder også, når der er flere end 6 tilskadekomne ved en
ulykke. Hvis denne bestemmelse kommer i brug, fordeler vi
erstatningen forholdsmæssigt til de erstatningsberettigede.
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8. Retshjælp
En del af kaskodækningen, er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

Vilkårene for Retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber. Det, der står her om retshjælpsforsikringen, er kun en ufuldstændig
beskrivelse. Du kan se vilkårene på vores hjemmeside eller få dem ved at ringe eller skrive til os.

1. Forsikringen dækker følgende skader:
Retshjælp på lystfartøjsforsikringen dækker sager, hvor
sikrede er part som ejer eller bruger af det forsikrede fartøj.

2. Forsikringen dækker ikke følgende skader:
Forsikringen undtager en række skadetyper bl.a. inkasso-,
erhvervs- og staffesager.
Se nærmere i de fuldstændige vilkår.

3. Anmeldelse
Det er i de fleste tilfælde en betingelse for dækning, at du
har en advokat til at føre sagen for dig. Du skal derfor kontakte en advokat, der kan anmelde sagen for dig.
Kan din sag behandles efter reglerne om småsager, kan du
selv anmelde sagen til os.
Bistand fra en advokat eller rettergangsfuldmægtig er i
småsager kun dækket i forbindelse med hovedforhandlingen under selve retssagen.

4. Erstatning
Forsikringen dækker med højst 225.000 kr.
Summen afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er
opstået. Der gælder særlige regler for ankesager.
Der er en selvrisiko på 10 %, dog mindst 2.500 kr.
Forsikringen dækker ikke almindelig advokatrådgivning.
Forsikringssummer og selvrisiko for retshjælpsforsikringen
indeksreguleres ikke.

Se om din sag kan behandles efter reglerne om småsager
på domstol.dk eller forsikringogpension.dk.
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9. Generelt for alle dækninger

A. HVIS SKADEN SKER

• Fartøjets handelsværdi ændres i forhold til
forsikringssummen på policen

• Du skal efter bedste evne stoppe eller begrænse skaden

• Fartøjets motor eller påhængsmotor ændres, f.eks.
ændring i motortype, fabrikat eller i knob/hk.

• Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt.
Du kan anmelde skaden på vores hjemmeside eller
ringe til os
• Udbedring af en skade elle fjernelse af det beskadigede må
kun ske efter aftale med os. Foreløbig udbedring må kun ske,
hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger og efter
aftale med os. Du skal opbevare eventuelle udskiftede dele,
indtil skadesagen er afsluttet
Krav til dokumentation
Tyveri, brand, hærværk eller overfald skal også anmeldes til
politiet. Du skal sende en kopi af anmeldelsen til os
Ved ulykkesskade skal tilskadekomne være under nødvendig
behandling af læge og følge dennes forskrifter. Vi har ret til at:
• hente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller anden
medicinalperson, der behandler eller har behandlet
tilskadekomne
• lade tilskadekomne undersøge af en af os valgt læge eller
tandlæge

• Fartøjets placering ændres, f.eks. vedrørende havn,
henliggeplads eller hvis den flyttes til udlandet
• Sejlperioden ændres
• Bådens byggemateriale ændres
Giver du ikke besked om ændringer i disse forhold, kan
retten til erstatning falde helt eller delvist bort efter
forsikringsaftaleloven.
F. BETALING
Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere
betalinger er på de aftalte betalingsdage.
Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved
indbetalingskort.
Sammen med betalingen opkræver vi et betalingssgebyr
der dækker vores ekspeditionsomkostninger ved
betalingen.

• folange obduktion i tilfælde af dødsfald

Vi opkræver også eventuelle afgifter til staten.

Nedsættelse eller bortfald af erstatning
Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke opfylder
kravene, kan det få betydning for sikredes ret til erstatning efter
forsikringsaftaleloven.

Betaler du ikke til tiden, sender vi en påmindelse om betaling
og oplyser konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger i forbindelse med rykkeren.

B. SELVRISIKO
Selvrisikoen er den del af erstatningen, som sikrede selv skal
betale efter en skade. Selvrisikobeløbet indeksreguleres.
Når vi gør en skade op, beregner vi først LB Forsikrings samlede skadeudgift. Herfra fratrækkes selvrisiko, før vi udbetaler
erstatningen. Der er særlige regler for retshjælpsforsikringen.
C. HVIS EN ANDEN FORSIKRING OGSÅ DÆKKER SKADEN
Er der forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har
dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort
eller indskrænkes, hvis forsikring også er købt i andet selskab,
gælder samme forbehold for forsikringen i LB Forsikring. Det vil
sige, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

G. GEBYRER
LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser
og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for
at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger ved den
ekspedition, du betaler gebyr for.
Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på selskabets hjemmeside. Vi gennemfører først forhøjelser en måned
efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for disse. Vi indfører gebyrer
for nye serviceydelser samtidig med, at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores hjemmeside.
H. INDEKSREGULERING

D. UNDTAGELSER
Forsikringen dækker ikke skade som følge af terrorhandlinger
ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive
våben (NBCR-terror), hvis Terrorforsikringsrådet afgør, at der er
sket en sådan NBCR-terrorhandling.
E. ÆNDRINGER I RISIKOEN
Når vi fastsætter prisen på din forsikring, lægger vi vægt på de
oplysninger, vi har om dig og dit fartøj. Sker der ændringer i
dine forhold, kan det påvirke din pris og dine vilkår:
Du skal give os besked, når:
• Du flytter. Melder du flytningen til Folkeregisteret og har
du ikke beskyttet adresse, får vi automatisk besked om
adresseændringen
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Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer*,
herunder erstatningsmaksimum og minimumsbeløb efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. LB Forsikring
regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt
med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående
kalenderår. Der reguleres i forhold til det indeksår, der står i
policen eller vilkårene. Forsikringssummen* reguleres dog på
baggrund af indekstallet for januar kvartal i kalenderåret før
forsikringen trådte i kraft.
Beløb i vilkårene indeksreguleres, når årstal for indeks
fremgår af en parentes. Beløbene indekseres hvert år
medmindre andet fremgår af policen.
Indeksering sker på fornyelsesdagen.
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9. Generelt for alle dækninger
4. Generelt for alle dækninger

Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt
offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den
gennemsnitlige lønudvikling.

LB Forsikring markedsfører sig under de tre forsikringsgrupper:
Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Indeksreguleringen standser, når sikrede fylder 60 år. Indeksreguleringen kan, hvis det ønskes, standses tidligere.

LB Forsikring driver virksomhed fra adressen:
Amerika Plads 15
DK- 2100 København Ø
CVR-nr.: 16500836
FT-nr.: 53040

I. HVORNÅR KAN LB FORSIKRING ÆNDRE VILKÅR OG PRISER
LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksregulering ændre i
forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisici til fornyelsesdagen (hovedforfald). Vi varsler ændringer, der medfører
en forringelse af pris eller vilkår med det varsel, der gælder for
opsigelse til fornyelsesdagen* (hovedforfald).

Du kan finde flere oplysninger på lbforsikring.dk eller på hjemmesiderne lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller lbforsikring-pfa.dk.
1. Kommunikation
Vi indgår aftaler og kommunikerer på dansk.

Sker ændringen i forbindelse med en skade, kan ændringen dog
ske med det varsel, der gælder ved opsigelse efter skade.
Se opsigelsesvarsler i næste afsnit.
Vi kan uden at varsle opdatere vilkår med nye indekstal, sætte
prisen ned, forbedre dækningen og foretage en sproglig opdatering af vilkårene. De nyeste vilkår er altid tilgængelige på vores
hjemmeside.

Du modtager breve og dokumenter fra os digitalt, også selvom
du i aftaledokumenter, vilkår m.v. kan læse, at vi bruger ord
som ”skriftligt”, ”brev” osv.
Vi sender breve og dokumenter fx tilbud, policer og
opkrævninger til e-Boks, medmindre andet er aftalt med os. Når
du får digital post og dokumenter i e-Boks, har det samme
retsvirkning, som når du modtager fysisk post. Det betyder, at
du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig digitalt på
samme måde som almindelig fysisk post.

J. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE
Opsigelse til fornyelsesdagen
Forsikringen er købt for en 1-årig periode og fortsætter, indtil
en af parterne opsiger den med mindst 1 måneds skriftlig varsel
til fornyelsesdagen.
Opsigelse med forkortet varsel
Du kan altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Bruger du muligheden for at opsige
med forkortet varsel, har vi ret til at opkræve et gebyr. Gebyret
står på vores hjemmeside, ligesom du kan få gebyret oplyst ved
henvendelse til os.
Opsigelse efter skade
Efter enhver anmeldt skade har både du og vi ret til at opsige
forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Opsigelse kan ske
indtil 30 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er
afvist.
Inden for samme frist kan LB forsikring ændre vilkår og pris.
K. GENEREL INFORMATION
Om LB Forsikring
LB Forsikring et medlemsejet dansk forsikringsaktieselskab, der
sælger skadesforsikringer i Danmark.
LB Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet.
LB Forsikring er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der dækker medlemmernes krav i tilfælde af LB
Forsikring A/S’s konkurs.
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Når du har en forsikring i hos os, har du adgang til Min Side,
som du finder på minside.lb.dk, minside.bauta.dk,
minside.runa.dk eller minside.lbforsikring-pfa.dk. På Min Side
kan du finde oplysninger om dine forsikringer, f.eks.
policeoversigter samt information om skader. Du har adgang til
Min Side, så længe du har forsikringer hos os og mindst 1 år
efter. Vi sender dig en e-mail til den e-mailadresse, du har
oplyst, når vi sender ny post og nye dokumenter til Min Side.
Hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger, breve og
dokumenter digitalt, kan du aftale det med os.
2. Medlemsinformation og nyhedsbreve
Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om
ændringer for de forsikringer, som du har. Det betyder, at du
indimellem får information, som er adresseret direkte til dig,
men som du ikke har bedt om.
Du har også mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev
indeholdende gode råd og tilbud på LB Forsikrings
eksisterende og nye forsikringsprodukter og serviceydelser. Du
er velkommen til at kontakte os, hvis du vil tilmeldes vores
nyhedsbrev.
3. Behovsafdækning ved køb af forsikringer
Vi foretager en gennemgang af dine krav og behov for
forsikringsdækning, når du køber en forsikring hos os. Vi
giver dig herefter objektive oplysninger om forsikringen og
dækningerne, du kan tilvælge.
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9. Generelt for alle dækninger
4. Generelt for alle dækninger
Dette så du har mulighed for at træffe en informeret
beslutning om, hvordan din forsikring skal sammensættes.
Vi yder ikke rådgivning i forbindelse med salg af
forsikringer.
4. Aflønning
LB Forsikrings medarbejdere modtager fast løn. LB Forsikring
udbetaler bonus til medarbejdere, men den er ikke baseret på,
at medarbejderne skal nå bestemte salgsmål.
5. Løbende information om dine forsikringer
På de enkelte forsikringsgruppers hjemmesider kan man på
Min Side se en aktuel oversigt over sine nuværende og
kommende forsikringer. En gang om året skriver vi til dig og
opfordrer dig til at ajourføre dine forsikringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål
til dine forsikringer eller ønsker en gennemgang af dine forsikringer og dit forsikringsbehov.
6. Behandling af personoplysninger
I forbindelse med køb af din forsikring indsamler, registrerer og
videregiver vi forskellige personoplysninger. Du kan på
lbforsikring.dk/personoplysninger til enhver tid få nærmere
information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
7. NemKonto
Vi bruger hovedsageligt din NemKonto, når vi udbetaler penge
til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de
offentlige myndigheder bruger til at overføre penge til dig.
Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du
kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support
på telefon 33 98 00 60. Du kan læse mere om NemKonto på
nemkonto.dk.
Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din
NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt.
Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling
af dit cpr-nr. mellem LB Forsikring og NemKonto-systemet. Derfor har LB Forsikring pligt til at oplyse dig om følgende:
Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto.
Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetager KMD A/S.
LB Forsikring udveksler kun oplysninger om dig med det ene
formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto.
Rent praktisk sker en udbetaling ved, at LB Forsikring sender
en betalingsmeddelelse med dit cpr-nr. til Nets, der påfører dit
NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres.
Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke
oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne
forkerte, kan du få dem rettet.
Du kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på nemkonto.dk
Det kræver dog, at du har en Digital Signatur eller NemID.
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K. KLAGEMULIGHEDER
Er du uenig i LB Forsikrings afgørelse eller utilfreds med den
måde, som vi har behandlet din sag på, kan du kontakte den
afdeling, der har behandlet din sag, og bede om, at en ny medarbejder ser på sagen. Giver det ikke resultat, har du forskellige
muligheder for at klage.
LB Forsikrings klageansvarlige
Du kan klage til den klageansvarlige ved at maile til
klage@lb.dk eller skrive til::
LB Forsikring,
Att.: Den klageansvarlige
Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø.
Din klage skal indeholde følgende oplysninger:
Skadenummer/policenummer
Navn og adresse
En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med
vores afgørelse.
Vi vil herefter se på sagen igen. Du kan se de forventede sagsbehandlingstider på hjemmesiden.
Andre klagemuligheder
• Ankenævnet for Forsikring
Ønsker du fortsat at klage over vores afgørelse, kan du
indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Du kan
læse om Ankenævnet for Forsikring og situationer, som
erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager på
ankeforsikring.dk. Ankenævnet for Forsikring opkræver
et gebyr, som betales tilbage, hvis du får helt eller delvis
medhold i klagen.
• Forsikringsoplysningen
Visse sager kan ikke behandles af Ankenævnet for Forsikring. Det drejer sig bl.a. om sager, der vedrører en modparts
forsikringsselskab, fx en modparts ansvarsforsikringsselskab. Her kan du i stedet henvende dig til Forsikringsoplysningen, der kan vejlede dig om, hvordan du kan komme
videre med din sag.
Læs om Forsikringsoplysningen på forsikringsoplysningen.dk.
L. Fortrydelsesret
Har du købt en forsikring, kan du fortryde den indgåede aftale
efter forsikringsaftalelovens § 34 i.
Fortrydelsesfristen
Har du købt en forsikring, har du ret til at fortryde dit køb efter
reglerne i forsikringsaftalelovens afsnit om fortrydelse.
Fortrydelsesretten er 14 dage, og fristen begynder, når du har
modtaget brev om, at forsikringen er gået i kraft og din police
ligger på Min Side.
Hvis du fx får brev mandag den 1. kan du fortyde aftalen til og
med mandag den 15.
Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag,
juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag kan du vente
med at fortryde til næste hverdag.
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9. Generelt for alle dækninger
4. Generelt for alle dækninger
Sådan fortryder du?
Du skal give LB Forsikring besked om, at du har fortrudt inden
udløbet af fortrydelsesfristen.
Ønsker du at fortryde på e-mail skal du inden fristens udløb
sende en e-mail til postkasse@lb.dk, husk også her at angive
policenummer.
Giver du besked pr. brev, er det tilstrækkeligt at sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil have bevis for, at du har
fortrudt kan du sende brevet med anbefalet post og gemme
kvitteringen. Du skal skrive til:
LB Forsikring
Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø
Husk at skrive policenummeret.
Hvis du fortryder
Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet,
og du skal ikke betale noget for forsikringen.
Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du
har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af
forsikringen.

ORDLISTE
Dagsværdi:
Vi foretager et rimeligt fradrag fra nyværdien som følge af værdiforringelse.
Handelsværdi:
Genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art,
alder, stand og med samme udstyr.
Henliggen:
Når fartøjet uden for sejladsperioder ligger fortøjret i vandet
eller ligger på land.
Pludselige skader:
Ved pludselige skader forstås en skade med øjeblikkelig skadevoldende virkning. Det vil sige at skaden skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.
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