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Hvad dækker den? 

Båd Ansvar 

 Ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, 

der pådrages overfor tredjemand under bådens hen-

liggende på land og i vandet, under ophaling og søsæt-

ning, samt under sejlads i sejlperioden. 

 Retshjælpsforsikring. 

Tilvalgsforsikringer 

Båd Plus 

Udover dækninger nævnt under Båd Ansvar: 

Dækker skader sket hele året, ved: 

 Brand, eksplosion m.m. 

 Tyveri og hærværk 

 Optagning og søsætning 

 Glasskade 

 Landtransport i Danmark og opbevaring på land 

 Redning og bjærgning. 

Dækker skader sket i sejlperioden, ved: 

 Sejladsskader fx grundstødning, sammenstød/kollision 

 Strandning og kæntring 

 Vand som pludselig og uforudset kommer ind i båden 

 Skader som følge af knækket mast eller bom. 

Båd Super 

Udover dækningerne nævnt under Båd Ansvar og                 

Båd Plus, dækker forsikringen: 

 Maskinskade, på maskineri under 12 år 

 Tyveri af aflåst medforsikret trailer 

 Pludselig skade på elektrisk udstyr under 5 år 

 Udvidet tyveridækning på land. 

Lovpligtig Ansvar 

 Dækker ansvar for skade, forvoldt af speedbåde i brug 

som søfartøj efter Lov om sikkerhed til søs og Sølovens 

bestemmelser. 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

 Både, der ikke overholder gældende love og myndighe-

ders sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens 

tekniske forskrifter og EU direktiver 

 Både, der ikke er sødygtigstand, korrekt udrustet og be-

mandet 

 Skade på både som følge af materiale- eller konstrukti-

onsfejl og skader omfattet af garantiordning 

 Skade på både som følge af manglende vedligeholdelse  

 Skade på båden som følge af manglende eller utilstræk-

keligt tilsyn 

 Skade som følge af is, sne eller frost 

 Indirekte tab herunder, tidstab, kostpenge, rejseudgifter 

og tab af anvendelse af båden 

 Skade sket, mens båden har været udlejet eller benyttet 

erhvervsmæssigt 

 Skade forvoldt med vilje, under selvforskyldt beruselse, 

påvirkning af andre narkotika eller andre rusmidler.  

 Skade, når båden har været anvendt til ulovlige formål 

 Skade, der er sket ved kapsejlads 

 Brud på mast eller bom der skyldes materialefejl, råd, 

slid eller lignende årsager  

 Transportskader i udlandet 

 Skade sket, ved krig, atomenergi, naturkatastrofer, be-

slaglæggelse, samt softwarefejl/tab. 

   

 

 
Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

 Hvis båden ikke har været forsvarlig fortøjet eller afsti-

vet og under effektivt tilsyn 

 Båden skal være udstyret med behørigt brandsluknings-

udstyr 

 Påhængsmotorer skal være fastlåst med forsvarlig lås 

eller opbevares i forsvarlig aflåst bygning/lokale på land 

 Motornummer og skrognummer skal kunne oplyses ved 

en skade 

 Lovpligtig ansvar til speedbåd kræver at skrognumme-

ret fremgår af forsikringsaftalen. 

     

Bådforsikring 
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskab: If Skadeforsikring  Produkt: Bådforsikring 
 

 

 

De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Forsikringsaftalen og vilkår gælder forud 

for dette dokument i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse og dette dokument. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Bådforsikringen dækker det ansvar, du kan pådrage dig som ejer eller bruger af båden. Forsikringen kan udvides til at omfatte kaskodæk-

ning, som dækker skader på selve båden. Hvis du har en speedbåd som er omfattet at Sølovens lovpligtige ansvarsforsikring kan denne 

tilkøbes. 

http://www.if.dk/
mailto:kundeservice.privat@if.dk
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Hvor er jeg dækket? 

 Sejladsområdet er territorialfarvandene for Danmark, Sverige, Norge og Finland. Tyske, polske og de baltiske farvande.       

Østersøen med tilstødende hav og bugter, ikke i disse landes floder/søer. Kattegat og Skagerrak øst for linjen Lindesnes - Hel-

goland – Wilhelmshaven, samt indre tyske farvande - nord for en linje Bremerhaven – Hamburg. 

 For sejlbåde, der er mindst 9 m lange og ikke over 30 år gamle, dækker forsikringen også i Nordsøen fra 1. maj til 31. august. 

Begrænset i nord til 61 ° N og den engelsk kanal, samt begrænset i vest til 4 ° V og de britiske øer - men ikke i Irland (Eire) - men 

inklusive Storbritanniens territorialfarvande, herunder Nordirland. 

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i forhold til:  

• Forsikringssum 

• Byggemateriale  

• Motor eller påhængsmotor, fx ændring i motortype, fabrikat eller i hk  

• Bådens placering, fx vedrørende henliggeplads eller hvis den flyttes til udlandet  

• Sejlperioden  

• Bådens anvendelse, ændres den fx fra privatbrug til erhvervsmæssig anvendelse eller omdannes den til beboelse. 

Derudover skal du give os besked hvis du flytter adresse. 

     

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen kan betales helårligt med girokort eller månedligt med BetalingsService. 

Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er. 

     

 
Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder fra den dato, du vælger, når du køber forsikringen, dog tidligst fra købsdatoen.  

Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil en af parterne skriftligt opsiger den. 

     

 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, 

helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. 

 

Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter af-

slutningen af en skade. 

 

Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. 
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