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INNLEDNING – SLIK LESER DU VILKÅRENE
Vilkårene gjelder for alle typer fritidsbåter (med eller uten motor), kano, kajakk, vannjet, vannscooter og båtmotor.
I tillegg til disse vilkår, gjelder Frendes generelle vilkår.
Alle vilkårsbestemmelser må leses i sammenheng. Vilkårene må leses i lys av forsikringsbevisets beskrivelse av båten som
er forsikret.
Punkt 1, 2 og 3 i vilkårene fastsetter hvem som er forsikret, hvor forsikringen gjelder og hvilken båt som er forsikret.
Punkt 4-9 og 11 fastsetter hva slags skader og tap forsikringen kan omfatte og hvilke skader og tap som er unntatt fra
forsikringen. Hvilke av disse dekninger du har, fremgår av ditt forsikringsbevis. Punkt 12 og 13 gjelder ansvar og
rettshjelp som er inkludert i alle båtforsikringer. Punkt 10 har generelle regler om hvordan erstatningen skal beregnes og
viktige regler om skadeoppgjøret. I punkt 14 har vi beskrevet hva du og din ektefelle/samboer skal gjøre for å unngå skade
på båten. Fristen for å melde krav under forsikringen ﬁnner du i punkt 15. Du har rett til erstatning under forsikringen når
alle betingelser i vilkår og forsikringsbevis er oppfylt.

1. HVEM SOM ER FORSIKRET – SIKREDE
§ 7-1 i Forsikringsavtaleloven gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Forsikringen gjelder for forsikringstaker, og evt.
medeier i båten.
Når ansvarsdekning er tegnet, gjelder den også for enhver rettmessig bruker av båten. Når fører og passasjerulykke er
tegnet, gjelder den for enhver person som rettmessig er om bord, eller oppholder seg ved båten. Når panthaverdekning
er tegnet, gjelder den til fordel for panthaver.
2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i:
- Norge, Sverige, Danmark, Finland og 12 nautiske mil fra grunnlinjen til disse landenes fastland.
- Kattegat og Skagerrak, øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals.
- Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika.
I perioden 1.5 – 30.9 gjelder forsikringen også i resten av Europa, samt 200 nautiske mil fra grunnlinjen til det
europeiske fastlandet. I samme periode gjelder forsikringen også overfart til Island, Storbritannia, Svalbard, Madeira,
Azorene og Kanariøyene.
Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at fartsområdet er utvidet, gjelder forsikringen i ovennevnte område hele året.
Hjemtransport av båt under redningsdekningen jf. punkt 5.2 dekkes kun i Norge og Sverige. Ved utvidet båtforsikring,
jf punkt 7, dekkes hjemtransport av båt fra de områder som er angitt i de tre foregående avsnitt.
Rettshjelpsdekningen i punkt 13 gjelder i Norden.
3. HVA SOM ER FORSIKRET
Forsikringen omfatter:
- Den båt som er angitt i forsikringsbeviset, inkludert lovpålagt tilbehør som er nødvendig for fartøyets bruk,
samt fastmontert utstyr, med samlet verdi inntil forsikringssummen
- Egen jolle/gummibåt inntil 10 fot som brukes sammen med båten, samt tilhørende utenbordsmotor inntil 10 hk,
med totalt inntil kr 20.000.
- Løst utstyr og personlig løsøre med inntil kr 10.000, hvis ikke annen sum er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.
- Lyd/bilde-plater og programvare erstattes med inntil kr 1.500.
Når kun båtmotor er forsikret, omfatter forsikringen bare båtmotoren.
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Forsikringen omfatter ikke:
- Kontanter og verdipapirer.
- Bukker, presenninger og annet materiell til bruk under opplag.
DEKNINGER SOM GJELDER NÅR DET FREMGÅR AV FORSIKRINGSBEVISET
Det fremgår av det enkelte forsikringsbevis hvilke dekninger som er avtalt og som gjelder for din forsikring.
For dekningene gjelder også bestemmelsene i punkt 1-3 ovenfor.
4. BRANN OG TYVERI
4.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen:
- Brann, lynnedslag og eksplosjon.
- Tyveri og forsøk på tyveri av eller fra båten.
- Tyveri av båtdeler og løst båtutstyr som midlertidig er bragt i land og oppbevart i en avlåst bod, rom eller bygning,
som kun sikrede har tilgang til.
- Bergelønn etter sjølovens kapittel 16, ved erstatningsmessig skade eller for å forhindre slik skade.
5. KASKO
5.1 KASKO
5.1.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen:
- Skade på båten i forbindelse med hærverk.
- Skade oppstått ved sammenstøt, støtning, stranding, kantring, synking eller brudd på mast eller bom.
- Skade ved at boblehavn svikter, såfremt båten mot betaling er i opplag hos tredjemann.
- Annen skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
- Redning jf. punkt 5.2 nedenfor. (Gjelder ikke vannjet, vannscooter, kano, kajakk og seilbrett.)
Forsikringen gjelder for skader som oppstår under transport til lands og til vanns.
Etter erstatningsmessig skade dekkes også
- Assistanse og transport av båt til nærmeste verksted.
- Rimelige utgifter til hjemtransport av båten etter tyveri.
Transport skal godkjennes av Frende på forhånd.
5.1.2 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE
-

Skade på seil alene som er en følge av vind.
Tap eller skade som er en følge av berøring med is.
Tap eller skade som er en følge av frost, issprenging eller nedbør.
Tap eller skade som er en følge av snøras fra tak eller at overdekning bryter sammen, med mindre båten mot betalt
tilsyn er i opplag hos tredjemann.
Tap, skade eller utgift som er en følge av forurenset inﬁsert eller feilaktig drivstoff, uansett årsak, også om varmgang
fører til brann.
Skade på motor alene, med mindre skaden er en følge av brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, hærverk, sammenstøt,
eller at skroget også har vært utsatt for kantring, eller synking eller ved brudd på mast eller bom.
Varmgang i motor og drivverk uansett årsak.
Kostnader med å utbedre produksjonsfeil, konstruksjonsfeil, materialfeil, materialtretthet, slitasje, tæring, råte,
korrosjon eller lignende forhold. Følgeskade av slike forhold er omfattet såfremt båten var i sjødyktig stand og
kravene i sikkerhetsforskriftene er oppfylt jf. punkt 14.3.
Skade som leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til garanti eller annet rettsgrunnlag. Fører kravet ikke
frem, omfattes skaden så langt det følger av vilkårene. Frende overtar i så fall sikredes krav mot leverandør eller reparatør.
Tap eller skade som skyldes mangelfull eller ufagmessig utbedring av tidligere skade.
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5.2. REDNING
5.2.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
De redningstiltak som er angitt i punkt 5.2.2 til 5.2.5 nedenfor ved:
- Erstatningsmessig skade på båten.
- Akutt sykdom, ulykke eller død som rammer fører eller passasjer og som medfører at båtreisen ikke kan fortsette.
Legeerklæring må foreligge.
Dersom plutselig og uforutsett uhell fører til at båten ikke kan seiles eller kjøres videre, erstattes nødvendige og rimelige
utgifter til slep til nærmeste trygge havn.
5.2.2 BERGING OG TAUING
Forsikringen dekker rimelige og nødvendige omkostninger til:
- Assistanse og berging herunder bergelønn iht. punkt 4.1.
- Transport av skadet båt fra skadestedet og til nærmeste verksted, eller til reparasjon på stedet dersom det er rimeligere.
- Fjerning av vrak med inntil 10% av båtens forsikringssum, når dette er pålagt av offentlig myndighet.
Transport skal godkjennes av Frende på forhånd.
5.2.3 HJEMTRANSPORT AV FØRER OG PASSASJER
Forsikringen dekker merutgifter til hjemtransport av fører og passasjer når båten er etterlatt som følge av forhold angitt i
punkt 5.2.1 og etter annet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles eller kjøres videre.
Merutgifter til hjemreise dekkes med rimeligste kommunikasjonsmiddel.
Forsikringen dekker merutgifter til annen nødvendig lokalbefordring dvs. transport til lokalt overnattingssted, sykehus, lege e.l.
5.2.4 HOTELLOPPHOLD I STEDET FOR HJEMREISE
Forsikringen dekker merutgifter til hotellopphold for fører og passasjerer istedenfor hjemtransport, når båten innen rimelig
tid repareres på stedet, og dette er avtalt med Frende.
5.2.5 HJEMTRANSPORT AV BÅT
Forsikringen dekker merutgifter til hjemtransport av båt som beﬁnner seg i Norge og Sverige, jf. punkt 2, 1.strekpunkt,
når båten er etterlatt som følge av forhold angitt i punkt 5.2.1. Erstatningen er begrenset til båtens verdi på tidspunktet
for hjemtransport.
5.2.6. EGENANDEL
I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 500.
6. MASKINSKADE
6.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen:
- Skade på båt og motor ved varmgang som følge av tilstopping av kjølesystemet.
- Skade på båt og motor som følge av forurenset drivstoff (dieseldyr).
- Skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på båtens maskinelle deler. Med maskinelle
deler forstås fremdriftsmotor, gir, aksling, styring, ror og drivstoffsystem.
Forsikringen omfatter også omkostninger for demontering eller annen undersøkelse som er nødvendig for å fastslå om
skaden eller feilen dekkes av forsikringen.
6.2 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE
Forsikringen omfatter ikke skade:
- Som fabrikant/leverandør kan gjøres ansvarlig for i henhold til garanti eller serviceavtale.
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-

Som skyldes utilstrekkelig vedlikehold, frost, korrosjon eller annen tæring.
Som skyldes at maskinelle deler er brukt eller behandlet i åpenbar strid med forskrifter gitt av produsent eller leverandør.
Som skyldes brudd eller brekkasje som består i at maskinelle deler er skadet gjennom gradvis forringelse eller
utmatting som er en naturlig følge av bruken.
Skade på motor til lettbåt eller ekstra motor til hovedbåten.

7. UTVIDET BÅTFORSIKRING
7.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen:
7.1.1 OPPLAGSUTSTYR
Skade ved tyveri av eller plutselig og uforutsett skade på bukker, presenninger og annet materiell til bruk under
opplag med inntil kr 10.000. Tilhenger/båthenger regnes ikke som opplagsmateriell.
7.1.2 FERIEAVBRUDD
Kompensasjon for avbrutt ferie i perioden 1.mai til 31. august dersom det er inntruffet en erstatningsmessig
skade, og båten ikke lenger kan benyttes til planlagt ferie utover 6 dager og sikrede kan dokumentere feriens
varighet. Maksimal erstatning pr. dag er kr 1.500, i inntil 14 dager til dekning av leiebåt, leiebil og losji.
Erstatningen utbetales kun ved dokumentasjon av utgifter til leiebåt, leiebil og losji. Frende påtar seg ikke ansvar
for å fremskaffe leiebåt, leiebil eller losji.
7.1.3 LØST UTSTYR OG PERSONLIG LØSØRE
Forsikringssummen for løst utstyr og personlig løsøre med inntil kr 50.000.
7.1.4 HJEMTRANSPORT AV BÅT
Forsikringen dekker merutgifter til hjemtransport av båt når båten er etterlatt som følge av forhold angitt i punkt 5.2.1.
Erstatningen er begrenset til kr 50.000.
7.1.5 TOTALSKADEGARANTI
7.1.5.1 TOTALSKADEGARANTIEN OMFATTER
Totalskadegarantien omfatter ny båt av samme merke og årsmodell, inkludert fastmontert originalutstyr som ble levert
med båten, men bare inntil forsikringssummen, dersom:
- Reparasjonsomkostningene vil overstige 60 % av båtens kjøpesum som ny inkludert verdien av fastmontert
originalutstyr og
- Skaden inntreffer innen 36 mnd. etter kjøpet av fabrikkny båt.
7.1.5.2 TOTALSKADEGARANTIEN OMFATTER IKKE
Totalskadegarantien omfatter ikke båt som:
- Ikke er kjøpt fra forhandler.
- Er benyttet i næring
- Er blitt leid ut
7.2 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE
Forsikringen omfatter ikke:
- Tap eller skade som er en følge av frost, issprengning eller nedbør.
- Tap eller skade som følge av snøras fra tak eller at overdekning bryter sammen, med mindre båten mot betalt tilsyn
er i opplag hos tredjemann.
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8. BRANN OG TYVERI BÅTMOTOR
8.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen:
- Brann, lynnedslag og eksplosjon.
- Tyveri og forsøk på tyveri av båtmotor fra båt.
- Tyveri av båtmotor brakt i land og oppbevart i låst bygning.
9. PANTHAVER/LEASING
9.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, er kaskodekningen i punkt 5 utvidet til også å gjelde
til fordel for:
- Panthaver som har mottatt skriftlig panthaverbekreftelse fra Frende eller
- Utleier i samsvar med leasingkontrakt.
Frendes ansvar overfor panthaver er begrenset til det laveste av følgende to beløp:
- Nedgang i tingens omsetningsverdi som følge av skaden.
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.
For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet.
Når kaskoskade er inntruffet skal Frende ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtykke.
Dersom skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av
skaden, kan erstatningen likevel utbetales.
Dersom forsikringen for båten blir endret, oppsagt eller faller bort, skal Frende i samsvar med FAL § 7-4 gi
panthaver/utleier særskilt melding om dette.
Dersom Frende helt eller delvis har avslått å erstatte skade på båten under henvisning til FAL §§ 8-1 eller 4-6 til 4-11,
erstatter Frende likevel det tap panthaver/utleier lider som følge av forsikringstakers/leietakers manglende evne til selv
å erstatte skaden. Det samme gjelder når Frende har avslått under henvisning til vilkårenes regler om hvor forsikringen
gjelder.
9.2. BETINGELSER FOR RETT TIL ERSTATNING
Erstatning kan bare kreves dersom:
1. Panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker/leietaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som
er oppstått.
2. Bestemmelsene i lov om kredittkjøp av 21. juni 1985 med forskrifter er overholdt dersom panteretten er stiftet
som salgspant som omfattes av loven.
3. Panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på
forsikringsvilkårene som førte til Frendes avslag overfor forsikringstaker/leietaker.
4. Skaden på båten ikke er erstattet av andre.
5. Frende har fått riktige og fullstendige opplysninger ved tegning og fornyelse av forsikringen. Brudd på
opplysningsplikt som Frende kan påberope seg overfor forsikringstaker/leietaker etter FAL § 4-2, kan også gjøres
gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen.
9.3 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE
Forsikringen omfatter ikke:
1. Panthavers/utleiers rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag.
2. Omkostninger med å dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden.
9.4 TILBAKEBETALINGSPLIKT
Forsikringstaker/leietaker plikter å betale tilbake til Frende erstatning som Frende har utbetalt under denne dekningen.
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9.5 OPPSIGELSE
Frende kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel jf. FAL § 7-4.
10. ERSTATNINGSOPPGJØR
Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. Tap som ikke omfattes av disse
bestemmelser, kan ikke kreves erstattes.
10.1 SKADEMELDING
Ved skade skal sikrede snarest melde fra til Frende. Personskader, brannskader, tyveriskader og skadeverk skal i tillegg
meldes til politiet.
Dersom Frende forlanger det, skal forsikringstaker begjære sjøforklaring etter Sjølovens § 473.
10.2 HVORDAN ERSTATNINGEN BLIR BEREGNET
Forsikret båt eller båtmotor er dekket på førsterisikovilkår og erstattes inntil den forsikringssum som fremgår av
forsikringsbeviset.
Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste å:
- Reparere skaden, eller
- Gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting etter pris på skadedagen.
10.2.1 REPARASJON AV BÅT
Kan båten repareres til vesentlig samme stand som før, erstattes reparasjonsomkostningene begrenset til forsikringssummen.
Dersom reparasjon av de enkelte deler ikke er teknisk eller økonomisk forsvarlig, skiftes disse ut med likeverdige deler.
Frende avgjør ved hvilket verksted reparasjonen skal foretas.
Verdiforringelse som følge av reparasjon erstattes ikke.
Innebærer reparasjon en forbedring, gjøres det fradrag tilsvarende verdiøkningen på forsikringsgjenstanden.
10.2.2 TAP OG TOTALSKADE PÅ BÅT
Er det ikke økonomisk forsvarlig å reparere skrog, motor eller tilbehør, eller noe av dette har gått tapt, erstattes
markedsverdien, d.v.s. hva det ville ha kostet å anskaffe den/de skadede ting av tilsvarende fabrikat, type, årgang og
tilstand. Erstatningen er begrenset til forsikringssummen.
For elektronisk tilbehør til båten settes erstatningen til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert
påbegynte år fra det året utstyret er 1 år, maksimum 50 %.
Båt og motor anses tidligst som tapt dersom den ikke har kommet til rette innen 30 dager.
Frende har rett til overta båten/skadede gjenstander.
10.2.3 MASKINSKADE
Ved maskinskade er erstatningen begrenset oppad til motorens/drivverkets markedsverdi på skadetidspunktet.
Egenandel beregnes avhengig av motorens alder. Hvis det ikke kan dokumenteres hvilken dag skaden/feilen oppstod,
skal den ansees som inntruffet den dagen skaden meldes Frende.
10.3 SKADE PÅ UTSTYR, LØSØRE OG HEKKAGGREGAT
Ved skade på løsøre settes erstatningen til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdiforringelse som tar
utgangspunkt i sannsynlig levetid. Verdiforringelse ved elde og bruk, nedsatt anvendelighet eller andre relevante
omstendigheter tas også med i vurdering av tingens verdi. Fradraget gjøres bare når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller
mer av gjenanskaffelsesprisen.
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For disse gjenstander gjelder følgende fradragsregler:
- Elektriske husholdningsmaskiner, TV, radio og liknende som er i bruk: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende
ting med 10 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 3 år, maksimum 80 %.
- Sykkel: 10 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 3 år maks 80 %.
- Datautstyr: 20 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 1 år maks 80 %.
- Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l.:
Erstatningen settes til markedspris.
- Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller i det
alt vesentlig tilsvarende, brukt gjenstand.
- Løsøre som er defekt eller ikke lenger i bruk: Erstatningen settes til markedspris.
- Kalesje: 10 % fradrag for hvert år kalesjen er eldre enn 1 år, maksimum 80 %.
- Seil: 10 % fradrag for hvert år seilet er 1 år eller eldre, maksimum 80 %.
- Rigg: 10 % fradrag for hvert år riggen er eldre enn 4 år, maksimum 60 %.
- Hekkaggregat: 10 % fradrag for hvert år hekkaggregat er eldre enn 4 år, maksimum 60 %.
- Annet fastmontert utstyr: 10 % fradrag for hvert år utstyret er eldre enn 1 år, maksimum 80 %.
10.4 EGENANDEL
I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset.
Følgende særlige tilleggsegenandeler gjelder:
- Dersom det er lagt til grunn at alle brukere er minst 24 år, påløper en særskilt tilleggsegenandel på 8.000 kr
dersom båten skades og båten ble ført av noen under 24 år.
- Dersom båten synker ved fortøyning i perioden 1.november til 15. mars, påløper en særskilt tilleggsegenandel på
kr 4.000.
- Dersom en leietaker skader båt over 15 fot under utleie, påløper en særskilt tilleggsegenandel på kr 4.000.
Dersom båten har installert FG-godkjent gjenﬁnningssystem kombinert med FG-godkjent innbruddsalarm, trekkes det
ikke egenandel ved tyveriskader.
10.4.1 EGENANDEL MASKINSKADE
Alder til og med:
5 år:
6 år: 10% av skaden minimum
7 år: 20% av skaden minimum
8 år: 30% av skaden minimum
9 år: 40% av skaden minimum
10 år: 50% av skaden minimum
11 år: 60% av skaden minimum
12 år og eldre: 70% av skaden minimum

Fradrag
kr 4.000
kr 6.000
kr 7.000
kr 8.000
kr 9.000
kr 10.000
kr 11.000
kr 12.000

10.5 UTBETALING AV ERSTATNINGEN
Kontanterstatning utbetales på grunnlag av takst. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er
betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger
ved kontantoppgjør.
Merverdiavgift erstattes når den er betalt, men erstattes ikke hvis den kan fradragsføres i merverdiregnskapet.
11. FØRER- OG PASSASJERULYKKE
11.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, omfatter forsikringen ulykkesskade som rammer en
som er forsikret etter punkt 1.
Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som
inntreffer i forsikringstiden.

8

Vilkår for Fritidsbåtforsikring

11.2 ULYKKE SOM FØRER TIL DØD
Dersom ulykkesskaden innen ett år medfører forsikredes død, utbetales dødsfallserstatning med kr 100.000.
Dersom det er betalt invaliditetserstatning for samme skade, går denne til fradrag i dødsfallserstatningen.
Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle eller samboer. Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle eller
samboer, tilfaller erstatningen forsikredes barn. Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle, samboer eller barn,
utbetales ingen erstatning.
Som samboer i disse vilkår regnes:
- Person som avdøde har levet sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret framgår at de to har
hatt samme bolig de siste to årene, eller
- Person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde.
En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at
lovlig ekteskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lengre enn til det tidspunkt det foreligger samlivsbrudd, eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdeﬁnisjon ikke lengre er oppfylt.
11.3 ULYKKE SOM FØRER TIL INVALIDITET
Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet innen 3 år etter skadedagen, har forsikrede rett til
invaliditetserstatning.
Ved 100 % invaliditet utbetales kr 200.000. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.
Dør forsikrede av ulykkesskaden innen 1 år etter skade-dagen, betales ikke invaliditetserstatning, men dødsfallserstatning.
Dør forsikrede uansett årsak mer enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning dersom det
må antas at ulykkesskaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet.
Erstatningen beregnes ut fra den invaliditet som antas å ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live.
11.4. SKADER SOM IKKE OMFATTES
11.4.1 UNNTAK FOR VISSE SYKDOMMER M.V.
Forsikringen omfatter ikke:
1. Ulykkesskade som skyldes:
- Sykdom, slag , infarkt, illebeﬁnnende, bevisstløshet eller annen form for sykelig tilstand.
- Inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.
2. Død eller invaliditet som skyldes:
- Hjerte-/karsykdommer,
- Kreft,
- Artritt (betennelse i ledd),
selv om en ulykkesskade er årsak til sykdommen(e).
3. Rygg- og nakkelidelser og rygg- og nakkesmerter med mindre lidelsen/smertene kan tilbakeføres til et røntgenologisk
påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet kan tilbakeføres til en ulykkeshendelse.
4. Selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre kravstiller kan sannsynliggjøre at selvmordet eller forsøket på
selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring forårsaket av en ytre årsak.
5. Sjokk eller andre psykiske skader. Likevel dekkes slik skade dersom diagnosekriteriene i det internasjonale
klassiﬁkasjonssystemet ICD-10, punkt F43.1 (PTSD) er oppfylt, og sjokkskaden er en følge av en fysisk skade som
medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet.
11.4.2 UNNTAK FOR VISSE AKTIVITETER
Forsikringen omfatter ikke ulykke forårsaket under utøvelse av følgende aktiviteter:
- All utøvelse av motorsport med båt, vannjet eller vannscooter.
11.4.3 UNNTAK FOR SLAGSMÅL OG FORBRYTELSE
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade ved deltakelse i en forbrytelse, motstand mot pågripelse eller utøvelse av
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annen ”ulovlig interesse”. Det samme gjelder ulykkesskade som pådras under slagsmål. Unntaket for slagsmål gjelder
ikke barn under 16 år.
11.5. ERSTATNINGSOPPGJØR
11.5.1 SKADEMELDING
Den som mener å ha et krav mot Frende etter et ulykkestilfelle, skal snarest melde fra til Frende.
11.5.2 BEREGNING AV INVALIDITETSERSTATNING
Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av den livsvarige medisinske invaliditet som ulykken har forårsaket.
Erstatning kan tidligst kreves 1 år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør
utsettes i inntil 3 år etter skadedagen. Oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den livsvarige medisinske
invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen.
Invaliditetsgraden fastsettes av lege, iht. forskrift av 21. April 1997. Vurderingen skal være rent tabellarisk.
Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis brukbart, gjøres det fradrag når invaliditetsgraden bestemmes.
Tap av eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykken inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning.
Når det kan antas at sykelig tilstand, disposisjon eller mèn sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes
invaliditet, reduseres erstatningen i forhold til den betydning den sykelige tilstanden, disposisjonen eller det tidligere
mèn har hatt for invaliditeten.
Samlet erstatning for en og samme ulykkesskade kan høyst bli 100 % av forsikringssummen.
11.5.3 EGENANDEL
Det trekkes ingen egenandel på Frendes fører- og passasjerulykkesforsikring.
HOVEDDEKNINGER SOM GJELDER FOR ALLE BÅTFORSIKRINGER, BORTSETT FRA FORSIKRING AV BÅTMOTOR
12 BÅTANSVAR
12.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier, rettmessig bruker eller fører av den
forsikrede båten, kan pådra seg for skade på annens person eller ting.
Forsikringen omfatter skader konstatert i forsikringstiden.
Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en annens person. Med tingskade forstås tap av eller fysisk
skade påført en annens ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske
skaden Frende erstatter, vil også være dekket. Skade anses konstatert når den objektivt sett er inntruffet.
Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett kan bli pålagt å erstatte.
12.2 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE
Forsikringen omfatter ikke:
1. Ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse.
2. Ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet.
3. Ansvar overfor sikredes familie. Med familie menes sikredes ektefelle, sikredes og ektefelles besteforeldre, foreldre,
steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn og barnebarn samt deres ektefeller.
Samboere likestilles med ektefeller. Med samboere menes personer med felles husholdning som lever i et
ekteskapslignende forhold, og som i følge
Folkeregisteret har samme bopel. Familieforholdet når skaden voldes, skal legges til grunn.
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4. Ansvar overfor selskap hvor sikrede eller sikredes familie har styreverv, er daglig leder i, eller eier minst 50 % av
aksjene i på det tidspunkt den skadevoldende begivenhet fant sted.
5. Ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap.
6. Ansvar for visse personlige krenkinger, oppreisning, ærekrenkning, og krenking av privatlivets fred,
jf Skadeserstatningslovens §§ 3-3, 3-5 og 3-6, eller for bøter, gebyrer eller lignende.
7. Ansvar for skade som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på sikredes vegne bruker, leier, låner
eller har mottatt til transport eller forvaring.
8. Ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder ansvar sikrede endelig må bære
fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress.
9. Ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. Likevel dekkes sikredes ansvar dersom årsaken til skaden er
plutselig og uforutsett. Forurensning som skyldes korrosjon, tæring, eller andre gradvise prosesser, regnes
ikke som plutselig og uforutsett. Forurensning fra båt som har grunnstøtt, forlist eller gått ned dekkes uansett ikke.
10.Ansvar for fjerning av vrak utover det som følger av punkt 5.2.2.
12.3 FORSIKRINGSSUM
Samlet forsikringssum for alle skadetilfeller ved en og samme hendelse er 2.000.000 SDR for personskade og
1.000.000 SDR for tingskade, jf. Sjølovens § 175. Med SDR menes Special Drawing Rights.
Det er ingen egenandel.
13. RETTSHJELP
13.1 FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter utgifter til rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller
fører av den forsikrede båt.
Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Rettshjelputgifter dekkes likevel ikke dersom tvistegrunnlaget
forelå ved forsikringens ikrafttreden.
Tvist anses oppstått når et fremsatt krav er muntlig eller skriftlig helt eller delvis bestridt, eller dersom motparten ikke
har tatt stilling til kravet innen rimelig tid.
En tvist er ikke å anse som ﬂere tvister selv om saken består av ﬂere individuelle spørsmål som fremmes i ﬂere saksanlegg.
Dersom den forsikrede båt er solgt og forsikringen i Frende opphørt i forbindelse med salget, dekkes rettshjelpsutgifter
ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier.
Ved kjøp av ny båt som sikrede ennå ikke har tegnet egen forsikring på, dekkes også tvist med selger dersom nåværende
båt var forsikret i Frende på kjøpstidspunktet.
Forsikringen omfatter tvist som kan føres for de alminnelige domstoler. Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres
ved voldgift, dekkes rettshjelp i den utstrekning dette ville vært dekket for de alminnelige domstoler.
Dersom saken føres for særdomstol, jf. Domstolsloven § 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes
likevel rettshjelputgifter.
13.2 FØLGENDE UTGIFTER OMFATTES
Ved en rettsbehandling omfatter forsikringen rimelige og nødvendige rettshjelpsutgifter til advokat, registrert rettshjelper
jf. Domstollovens § 218, retten, advokatmekler godkjent av advokatforeningen og sakkyndige.
Ved hovedforhandling og bevisopptak, dekkes også utgifter til vitner.
Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare dersom utgiftene på forhånd er godkjent av Frende.
Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder
også ved bruk av andre rettsmidler.
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Tilkjente saksomkostninger går til fradrag i erstatningen. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan
godtgjøre at motparten ikke er søkegod.
Inngås det forlik som innebærer at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt
tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra Frende dersom det skal avtales i forliket at hver
av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten godkjennelse fra Frende, går tilkjente saksomkostninger i dommen
til fratrekk i erstatningen.
13.3 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE
Forsikringen omfatter ikke:
1. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv.
2. Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling samværsrett, farskap, arv, omstøtelse,
underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av
husstandsfellesskap, samt skiftesaker.
3. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene.
4. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder
konkurs eller akkordforhandlinger dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.
5. Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt.
6. Tvist om erstatning etter Skadeserstatningsloven § 3-3 (visse personlige krenkinger), § 3-5 b (oppreisning) og
§ 3-6 (krenking av privatlivets fred).
7. Tvist som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når klageadgang er fullt utnyttet.
Utgifter pådratt før søksmål ble reist, dekkes ikke.
8. Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige.
9. Utgifter pådratt før tvist er oppstått, og utgifter dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden.
13.4 FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100.000 selv om det er ﬂere parter på samme side. Dette
gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsdekning
under ﬂere forsikringer i ett eller ﬂere selskap.
Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen.
Frendes ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken,
dersom utgiftene ikke er godkjent av Frende på forhånd.
Egenandel er kr 4.000 med tillegg av 20 % av det overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist
selv om det er ﬂere parter på samme side.
13.5 ERSTATNINGSOPPGJØR
Vil sikrede kreve å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal kravet meldes til Frende uten
ugrunnet opphold, og senest ett år etter at advokat er engasjert. Kravet skal meldes skriftlig.
Meldefristen ved tvist som gjelder offentlige forvaltningsvedtak, regnes fra det tidspunkt hvor den offentlige
forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. Ved tvister som alene hører inn under en særdomstol, regnes meldefristen fra
det tidspunkt hvor saken bringes inn for de alminnelige domstoler.
Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted er egnet for oppdraget. Er det ﬂere parter på
samme side med likeartede interesser, kan Frende kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og bærer selv omkostninger som ikke anses rimelige og nødvendige.
Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter
saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, jf. Tvistelovens § 20-5.
Frende kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen.
Sikrede skal informere Frende om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har Frende den samme rett som
sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan Frende kreve
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dokumentert at egen-andel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.
Frende kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i henhold til Tvistelovens
§ 3-8. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten.
VIKTIGE BETINGELSER
14. FORUTSETNINGER, BRUKSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER
Erstatning etter fritidsbåtforsikringen er betinget av at Frende har fått oppgitt riktige opplysninger om den risiko som er
forsikret, at bruksbegrensninger ikke er overtrådt og at sikkerhetsforskriftene er overholdt.
14.1 RIKTIGE RISIKOOPPLYSNINGER
I forsikringsbeviset for den enkelte båt fremgår det hvilke opplysninger vi har lagt til grunn for vår risikovurdering og
prisberegning. Det er derfor svært viktig at du sjekker at opplysningene vi har lagt til grunn stemmer. Dersom
opplysningene ikke er riktige, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen. Det samme gjelder
om det skjer endringer som gjør at opplysningene ikke lenger stemmer.
Dersom opplysningene vi har lagt til grunn for vår prisberegning ikke er riktig, vil Frendes ansvar ved en skade reduseres
forholdsmessig. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den prisen som er
betalt og den prisen som skulle vært betalt. Gjelder det opplysninger av vesentlig betydning for vår
risikovurdering eller opplysningssvikten av andre grunner er grov, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen sies
opp, jf. FAL §§ 4-2 og 4-3.
14.2 BRUKSBEGRENSNINGER
14.2.1 FORSIKRINGEN DEKKER IKKE SKADE
Forsikringen omfatter ikke skade:
- Ved deltakelse i motorbåtregatta eller fartsprøver.
- Når båten er utleid, med mindre det er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.
- Ved prøvetur av nybygget båt.
14.3 SIKKERHETSFORSKRIFTER
Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Nedenfor ﬁnner du sikkerhetsforskrifter som beskriver hva du skal
gjøre for å unngå skade. Brudd på disse sikkerhetsforskriftene kan føre til at retten til erstatning faller bort eller blir
redusert, jf. FAL § 4-8.
For båtforsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
Sjødyktighet
1. Når båten beﬁnner seg på vannet, skal den til enhver tid holdes i sjødyktig stand slik at
den kan klare de vær- og sjøpåkjenninger som kan forekomme til sjøs.
Fortøyning, lensing og tilsyn
2. Båten skal fortøyes slik at den kan klare de vær- og sjøpåkjenninger som kan forekomme på stedet, holdes lens og
det skal føres slikt tilsyn med båt og tilbehør som forholdene krever.
Opplag
3. Båten skal oppstøttes og tildekkes under opplag slik at den kan klare de værpåkjenninger som kan forekomme
på stedet, og personlig løsøre skal ikke være oppbevart/lagret ombord i båten.
Sjøventil
4. Fartøy som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som beﬁnner seg på vannet i tiden 1.11.–31.3. skal
på gjennomføringene ha montert sjøventil som skal være stengt når fartøyet ikke er i bruk.
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Låsing av båten
5. Båt t.o.m. 10 fot, jolle, kano, kajakk, oppblåsbar båt, seilbrett, vannjet og vannscooter skal låses fast eller på
annen forsvarlig måte sikres mot tyveri når den forlates. Når båten beﬁnner seg på tilhenger som er parkert skal
tilhengeren være låst til bil, låst til annet fast forankringspunkt, låst med hjullås eller låsanordning som hindrer at
tilhengeren kan festes på et tilhengerfeste.
6. Lukket båt skal låses når den forlates.
7. Nøkkel skal holdes adskilt fra båten og utilgjengelig for uvedkommende.
Sikring av motor og tilbehør/løsøre
8. Utenbordsmotor, hekkaggregat, annet tilbehør til båten, løst båtutstyr og personlig løsøre skal være innelåst i
båten, fastlåst eller boltet fast til båten eller innelåst i bygning.
9. Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig festet til fartøyet.
10. Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel.
11. Båtdeler og løst båtutstyr som oppbevares på land, skal oppbevares i en avlåst bod, rom eller bygning, som kun
sikrede har tilgang til. Vindu og andre åpninger skal være lukket og låst.
Vedlikehold og ettersyn av motor og båt
12. Forskrifter som er gitt av produsent eller leverandør om utrustning, bruk og vedlikehold av båt, motor og drivverk
skal overholdes. Sikrede må dokumentere at vedlikehold er utført ved eventuell skade.
13. Dersom motoren er utstyrt med drivstofﬁlter, skal ﬁlteret skiftes minst en gang pr år.
14. Båt og utstyr skal minst en gang i året kontrolleres for råte, tæring, korrosjon, eller lignende forhold. Feil, skader og
mangler skal utbedres omgående. Dersom det avdekkes feil, skader eller mangler som kan påvirke sjødyktigheten,
skal båten omgående tas på land. Foretas kontrollen på land, skal båten ikke sjøsettes før forholdet er utbedret.
15. Skruer, bolter og nagler skal årlig kontrolleres og om nødvendig ettertrekkes.
Lanterneføring
16. Det skal brukes lanterner i henhold til sjøveisreglene 20-30.
Krav til fører og føring av båten
17. Båtfører skal være skikket til å føre båten og ha nødvendig kunnskap om det farvann båten ferdes i.
Båtfører skal ha avlagt båtføreprøve i samsvar med Lov om fritids- og småbåter. Er båten 15 meter eller mer, skal
båtfører ha sertiﬁkat.
18. Personer som er yngre enn 16 år skal ikke føre båter som har toppfart høyere enn 10 knop, motorstyrke 10 HK
eller mer, eller har største lengde 8 meter eller mer.
19. Båtfører skal holde oversikt over annen ferdsel, avpasse farten etter forholdene og navigere slik at det ikke oppstår
fare for sammenstøt, kantring, grunnstøting eller annen skade.
Bruk av vannscooter/vannjet
20. Vannscooter/vannjet må kun brukes i tråd med lokale forskrifter.
14.4 GROV UAKTSOMHET
Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan Frendes ansvar settes ned eller falle bort,
jf. Forsikringsavtaleloven §§ 4-9 og 13-9.
14.5 IDENTIFIKASJON (jf. FAL § 4-11)
Identiﬁkasjon betyr at handlinger eller unnlatelser fra person som med sikredes samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene eller unnlatelsene var
foretatt av sikrede selv.
15. FRIST FOR Å MELDE KRAV
Ved alle skader må du kontakte Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at du ﬁkk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet, jf. FAL §§ 8-5 og 18-5.
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