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Forsikiringer for yachter

Spesielle vilkår for kaskoforsikring for sportsbåter BKN 03
§ 1 Gjenstand for forsikringen

2.

1.

Forsikringen gjelder den nærmere nevnte båten med
innredning, faste og bevegelige utstyrsgjenstander og
tilbehør inkludert maskinanlegg og nautisk utstyr.

3.

2.

Joller, utenbordsmotorer, redningsflåter og personlige
effekter er forsikret, når de er oppført i polisen.

§ 2 Gyldighetsområde
1.

1.

De gjenstander som er oppført i beviset gjelder som
forsikret mot all risiko for skader og tap til lands og til
vanns.

2.

Forsikret er også slipp-, dokk-, kran-, verft-.
vinteropplagrings- og regattarisiko, transport på egnede
transportmidler, stormskader, force majeure, lynnedslag,
brann- og sviskader, kollisjoner, stranding, synking,
grunnstøting, og ikke bare brudd og knekk, men også
bøying av mast og bom. Forsikringen omfatter
dessuten tyveri, hærverk, skader forårsaket ved
plyndring, opprør, streik, uroligheter og skader fra
ondsinnete handlinger fra tredje part.
All eventuell nautisk risiko som ikke er oppført her
er uttrykkelig forsikret med vår allrisikodekning.

3.

Innredning, tilbehør og utstyr er også forsikret utenfor
yachten, når dette blir oppbevart i et låst rom.

4.

Forsikret er også følgeskader fra konstruksjons- eller
materialfeil, hvis disse ikke kommer inn under
garantikravene.

5.

6.

7.

8.

Kostnader, også resultatløse, som forsikringstakeren i
skadetilfellet holdt for nødvendige for å forhindre eller
redusere skaden, blir erstattet. Når slike kostnader
betales etter anvisning fra forsikringsselskapet, blir de
erstattet i tillegg til forsikringssummen.
Kostnader for berging, heving eller fjerning av vrak etter
offentlig påbud, eller kostnader som pålegges av
marinaeieren, gjelder som
forsikret inntil 100% over forsikringssummen. Disse
kostnadene blir altså erstattet i tillegg til skadeoppgjøret.
Det forsikrede maskinanlegg er dekket for skader som
oppstår på grunn av:
Brann, lynnedslag, ulykker, eksplosjon, force majeure,
tyveri, overlagte og ondsinnete handlinger fra
tredjemann, synking, kantring, stranding, og mot skader
som oppstår på grunn av sammenstøt med en flytende
eller fast gjenstand, propell og aksel er forsikret mot all
risiko.
Utenbordsmotorer er også forsikret. Disse skal sikres
med minimum 5 mm tykk stålkjetting eller en likeverdig
sikring.

Normale værpåvirkninger (f.eks. frost, frosset kjølevann,
varme, regn, snø), korrosjon, råte, markstukne steder,
rotter, mus og lignende.

5.

Gjenstander av enhver art som ganske enkelt mistes eller
går over bord, og tyveri av løse deler som ikke er
forskriftsmessig pakket eller ikke oppbevares i tildekket
og fastsurret eller låst båt.

6.

Krig, borgerkrig, sivile uroligheter, krigslignende
hendelser, terroristiske voldshandlinger (uavhengig av
antall deltakende personer), beslagleggelse eller
forføyning fra offentlige myndigheter, fra rettslig
forføyning eller fullbyrdelse. Risiko som oppstår hvis det
brukes eller finnes miner, torpedoer, bomber eller annet
krigsverktøy, og hvis det brukes kjemiske, biologiske,
biokjemiske substanser eller elektromagnetiske bølger
som våpen, uten hensyn til andre medvirkende årsaker.

7.

Atomenergi eller radioaktivitet og ioniserende stråling.

8.

Indirekte skader, f.eks. påvirkning av kjøreevnen eller
forringet verdi.

§ 5 Forutsetninger for forsikringsvernet
Forutsetning for forsikringsvernet er at føreren av båten, i
den utstrekning det er påbudt, har påkrevet båtsertifikat.
Utleie eller chartring krever at dette er spesielt inkludert.
Vederlagsfritt utlån av båten er imidlertid dekket.
§ 6 Forsikringsverdi – fast takst
Forsikringssummen er yachtens verdi (inkl. hele utstyret og
tilbehøret), på det tidspunktet da avtalen begynner.
Høyden på denne verdien er den avtalte forsikringssummen
og gjelder som fastsatt takst. Innvending om underforsikring
er utelukket.
§ 7 Erstatningskrav
1.

Fradrag "NY FOR GAMMEL" bortfaller.

2.

Erstatningen betales i forsikringssummens valuta og
forfaller til betaling senest 14 dager etter endelig
fastsettelse av skaden og ytelsesomfanget ved
forsikringsselskapet.

3.

Forsikringsselskapet er berettiget til å utsette betalingen
når det er innledet en politietterforskning eller
strafferettslig undersøkelse mot forsikringstakeren, den
forsikrete eller båtføreren på grunn av skaden,
utsettelsen varer til denne etterforskningen er avsluttet.

4.

Hvis erstatningskravet ikke blir gjort gjeldende ved
rettslig søksmål innen en frist på seks måneder etter at
forsikringsselskapet har avslått kravet skriftlig og
samtidig angitt den rettslige følgen som er forbundet
med utløpet av fristen, er forsikringsselskapet fritatt fra
erstatningsplikten.

5.

Ved totalt tap av båten og/eller utstyret erstatter
forsikringsselskapet forsikringssummen, med fradrag av
en eventuelt restverdi. Totalt tap foreligger når de
forsikrede objektene er fratatt forsikringstakeren uten det

§ 4 Unntak
Unntatt fra forsikringen er skader som oppstår på grunn av:
1.

Forsett eller grov uaktsomhet fra forsikringstakeren eller
båtføreren.
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Konstruksjons- og materialfeil på de umiddelbart
rammete delene.
Slitasje fra normal bruk, på de umiddelbart rammete
delene.

4.

Forsikringen gjelder for det området til lands og til vanns
som er nevnt i forsikringsbeviset.

§ 3 Hva forsikringen omfatter – allrisikodekning
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er noen utsikt til at de kommer til rette, eller hvis de ble
ødelagt i sin opprinnelige beskaffenhet.
De skadete sakene kan ikke stilles til rådighet for
forsikringsselskapet uten deres (BAVARIA) uttrykkelige
godkjennelse.
Ved delvis skade erstattes reparasjonskostnadene opp til
forsikringssummen.
Transportkostnader til og fra reparasjonsverft på grunn
av forsikringstilfellet er dekket av forsikringen.
6.

7.

Den egenandelen som er nevnt i forsikringsbeviset
gjelder for ethvert skadetilfelle.
a) Etter fem skadefrie BAVARIA - forsikringsår blir
egenandelen halvert.
b) Ved kollisjonsskader som forårsakes av tredjemann,
bortfaller egenandelen.
Hver part i denne avtalen kan forlange at skadestørrelsen
blir lagt frem for uavhengige sakkyndige og fastslått av
dem. Den sakkyndiges fastslåelse er bindende, hvis det
ikke blir bevist at den åpenbart avviker vesentlig fra det
virkelige saksforholdet. I dette tilfellet skal
vedkommende handelskammer utnevne en overordnet
sakkyndig.
Hver avtalepart bærer kostnadene for sin sakkyndige.
Hver part bærer halvparten av kostnadene for den
overordnete sakkyndige (Skjønn).

§ 8 Bonus for skadefrihet
1.

Bonus for skadefrihet på premien er
10% etter ett skadefritt år
20% etter to skadefrie år
30% etter tre skadefrie år
40% etter fire skaderfrie år

2.

Nedrykking i skadetilfelle
Etter en oppgjort skade blir bonus redusert med 10%.

3.

Ved en første skade skjer ingen reduksjon i premie, hvis
båteieren har vært forsikret skadefritt hos BAVARIA i mer
enn 4 år.

søksmål er egnet til å påvirke forsikrigsselskapets
rettigheter og plikter. Hvis slike søksmål blir rettet mot
forsikringstakeren, skal han uten opphold gi melding om
dette.
8.

§ 10 Tredje parts rettsforhold
1.

Forsikringstakeren kan hverken overdra eller pantsette
rettighetene fra forsikringen uten uttrykkelig samtykke
fra forsikringsselskapet.

2.

Hvis den forsikrete båten blir solgt av forsikringstakeren,
går forsikringen over på kjøperen. Kjøperen kan innen en
måned etter overgangen si opp forsikringen med
øyeblikkelig virkning. Forskriftene i §§ 69 - 71 i tysk lov
om forsikringsavtaler forblir uendret.
Kjøperens adresse skal omgående meldes til
BAVARIA.

§ 11 Bestemmelser om deltakelse og ledelse
1.

Hvis flere forsikringsselskaper deltar i forsikringen, er
hvert forsikringsselskap delt ansvarlig i samsvar med
andelen.

2.

Ledelsen ligger da hos det forsikringsselskapet som
tegner på 1. plass. De avgjørelser og tiltak som treffes av
det ledende forsikringsselskapet er også bindende for de
deltakende forsikringsselskapene. Det samme gjelder for
avgjørelser som treffes mot det ledende
forsikringsselskapet.

§ 12 Oppsigelse
1.

Når en skade oppstår er begge avtaleparter berettiget til
å si opp avtalen senest en måned etter at forhandlingene
om erstatningsplikten er avsluttet. Forsikringsselskapet
må overholde en oppsigelsesfrist på en måned,
forsikringstakeren kan si opp med øyeblikkelig virkning,
senest innen slutten av den løpende forsikringsperioden.
Hvis forsikringstakeren sier opp, har forsikringsselskapet
krav på en årspremie.
Hvis forsikringsselskapet sier opp, må den delen av
forsikringspremien som gjelder den perioden som ennå
ikke er utløpt tilbakebetales, hvis denne ikke er oppbrukt
på grunn av oppgjorte eller svevende skader.
Avtalen forlenges stilltiende med ett år av gangen, hvis
ikke en av de to partene mottar en skriftlig oppsigelse
senest tre måneder før avtalen opphører.

§ 9 Plikter
1.

Hvis forsikringstakeren handler imot en av disse
betingelsene eller mot et påbud som er fastlagt i
forsikringsbeviset, fritas forsikringsselskapet fra
ytelsesplikten etter lovens bestemmelser.

Ved slutning av avtalen må forsikringstakeren opplyse
forsikringsselskapet om alle kjente omstendigheter som
er vesentlige for overtakelsen av risikoen.
Ved unnlatte eller uriktige opplysninger er
forsikringsselskapet fritatt for ytelsen.

2.

Forsikringstakeren må utøve vanlig omsorg og om mulig
avverge eller minske skader.

3.

Forsikringstakeren må uten opphold melde enhver skade
til BAVARIA GMBH og innhente anvisninger fra
forsikringsselskapet.

2.

4.

Skader fra brann, eksplosjon, innbruddstyveri eller tyveri
skal uten opphold anmeldes til politiet. En oppstilling over
de stjålne gjenstandene skal leveres til politiet.

§ 13 Generelle bestemmelser

5.

Før istandsettingsarbeidene begynner skal
forsikringsselskapet etter oppfordring få anledning til å
besiktige og fastslå skaden, og på forlangende motta
enhver tjenlig opplysning. Dessuten skal kvitteringer
fremlegges.

6.

Hvis det foreligger et krav på skadeserstatning mot en
tredje part, skal alle opplysninger gis som er nødvendige
for å gjøre kravet gjeldende. Hvis det har oppstått en
skade mens den forsikrede gjenstanden var i forvaring
hos et transportforetak, skal forsikringstakeren uten
opphold få fastslått skadens forløp og fremlegge
transportforetakets bekreftelse for BAVARIA GMBH.

7.

1.

For øvrig gjelder bestemmelsene i tysk lov om
forsikringsavtaler (VVG).

2.

Skrevne vilkår og bestemmelser har prioritet over
trykkete vilkår.
Alle avtaler er kun bindende for selskapet når de er
fastlagt i forsikringsbeviset eller med et senere tillegg.

3.

Tysk rett gjelder.

4.

Verneting er München.

5.

Grunnlaget for forsikringsvilkårene er tysk rett.
Kun den tyske avfatningen er rettslig forpliktende.

I strid med andre avtaler er forsikringstakeren ikke
berettiget til å reise søksmål mot andre, når disse
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