båt

Usikker på
båtforsikring?
Vi loser deg unna
skjær i sjøen!

www.norwegianbroker.no
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Vi kan det vi gjør og gjør det vi kan
Norwegian Broker er Norges ledende
megler innen fritidsbåtforsikring.

Vi loser deg frem til den beste
båtforsikringen.

Båtforsikring kan være et uoversiktlig
marked for mange båteiere. Som
meglere har vi lang erfaring med båt
og forsikring, og gjør det vi kan for å
representere deg på en trygg måte i
markedet. Dette innebærer å avklare
dine behov, og å bruke vår kunnskap
og erfaring til å megle frem den best
mulige forsikringen. Vi skal alltid være
behjelpelige og til å stole på.

En god båtforsikring skal ikke bare være
rimelig, den skal også være riktig. Basert
på våre erfaringer, gode tilbakemeldinger
fra våre kunder og vårt kontaktnett
kan vi formidle båtforsikring med
unikt dekningsomfang. Slik sørger
vi for økonomisk trygghet for din
båtinvestering.

www.norwegianbroker.no

8 av 10
anbefaler oss
til andre

Hele 8 av 10 av våre kunder er så
fornøyde med forsikringen og den
servicen vi yter, at de uoppfordret
anbefaler oss til venner og bekjente.
Det er vi stolte av, og vi vil gjøre vårt
ytterste for at du skal føle deg like
godt ivaretatt.
Som kunde hos oss skal du oppleve
en forskjell på tilgjengelighet, responstid og bistand ved skadeoppgjør
dersom et uhell skulle skje.

Inntrykket av oss skal gjenspeile våre
grunnverdier; godt, sant og riktig.
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Derfor bør du velge båtforsikring
gjennom Norwegian Broker
Vi formidler forsikring med unike
forsikringsvilkår som gir økonomisk
trygghet for din båtinvestering!
> Ved totalskade får du tilbake det
du betalte for båten.
Ved totalskade får du tilbake det du
har kjøpt båten for, eller markedsverdi på skadetidspunktet hvis den
er høyere, opp til det du har forsikret
båten for. Det vanligste erstatningsgrunnlaget i båtforsikringer som
tilbys i Norge er markedsverdi på
skadetidspunktet, noe som kan
være vesentlig mindre enn det du
har betalt for båten.
Eksempel: Har du kjøpt båt for
kr. 1.000.000 og forsikret den for
kr. 1.000.000, vil du etter totalskade/
havari få erstattet kr. 1.000.000,
selv om markedsverdien på skadetidspunktet er kr. 800.000. De fleste
forsikringsselskap ville erstattet
markedsverdien på kr. 800.000.

www.norwegianbroker.no

> Maskinhavaridekning inkludert
(utvidet motordekning).
Vanlig kaskoforsikring dekker normalt skade på motor/drivlinje som
skyldes en plutselig ytre årsak.
Maskinhavaridekningen er en
utvidet dekning som dekker reparasjonskostnader etter en plutselig og
uforutsett skade som følge av at en
del går i stykker i motor/drivlinje.
Eksempel: Ødelagt topplokk som
følge av sprekk i sylinderforing eller
lignende vil kunne dekkes av maskinhavaridekningen. Får du en plastpose som stenger for kjølevannet og
forårsaker overoppheting og skade på
motor, dekkes dette som eksempel av
maskinhavaridekningen.
Omfang: Maskinhavaridekningen omfatter
innenbords motorer yngre enn 10 år og utenbordsmotorer yngre enn 6 år. Maskinhavaridekningen gjelder ikke skade som er reklamasjonsberettiget ovenfor leverandør eller reparatør,
motor/drivlinje eller båt som er bruktimportert
fra andre land enn Sverige og Danmark, eller
motor/drivlinje som er modifisert i forhold til
motor-produsentens standard spesifikasjoner.

> Underforsikring gjøres ikke gjeldende ved skadeoppgjør.
	Skulle det vise seg at forsikringssummen er lavere enn anskaffelseseller markedsverdien på skadetidspunktet, er skaden dekket oppad til
beløpet man er forsikret for. Førsterisikoprinsippet gjøres gjeldende.
Skaden blir med andre ord ikke bare
delvis dekket i forhold til graden av
underforsikring.
Eksempel: En båt med verdi på
kr. 1.000.000 er forsikret for kun
kr. 700.000 idet det oppstår en skade
på kr. 100.000. Hos forsikringsselskap som gjør prinsippet om underforsikring gjeldende, vil man i et slikt
tilfelle kun få dekket 70 % av skaden
da båten i dette tilfellet kun er forsikret for 70 % av verdien.

>	Erstatning når brukt erstattes med
nytt (aldersfradrag).
	Det gjøres kun aldersfradrag ved
skadeoppgjør for jolle, rigg/seil og
utenbordsmotor, og da maksimalt
1/3 ved ordinær kaskoskade. Se egne
aldersfradrags-regler for maskinhavariskade i vilkårene.
> Advokatbistand uten egenandel er
inkludert ved tvister etter kjøp av
båt, utstyr eller tjenester knyttet
til den forsikrede båten (gjelder
forbrukerkjøp i Norge).
Det henvises til forsikringsvilkårene
for fullstendig dekningsbeskrivelse,
unntak og mulige tilleggsdekninger.
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Hvilke båter
kan du forsikre
gjennom oss?

Vi formidler forsikring for serieproduserte fritidsbåter:
> Yngre enn 20 år
> Med verdi fra kr. 100.000 til
kr. 70 millioner
>	Gjennom oss kan du også forsikre
båter utenfor Skandinavia (For
eksempel Middelhavet, Kanariøyene
og Karibiske hav).
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Hvorfor
Er en god
båtforsikring
så viktig?

Det er ikke påbudt å forsikre fritidsbåter i Norge, men om du skulle
komme ut for en ulykke uten forsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige. Ikke bare blir
du økonomisk ansvarlig for skader
du har påført andre. I mange tilfeller må du også, på grunn av spesielle
ansvarsregler til sjøs, dekke skader på
din egen båt, selv om en annen båt er
skyld i skaden!
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Våre løfter
til deg som båteier!
> Vår kunnskap og erfaring skal komme deg
til gode – båtforsikring er vårt spesialfelt.
> Vi skal alltid være behjelpelige
og til å stole på.
> Vi skal alltid yte profesjonell og effektiv
service med høy grad av tilgjengelighet.
> Vi skal aktivt bruke dine tilbakemeldinger
til å videreutvikle vår service.
> Som din forsikringsmegler representerer vi
alltid deg i et eventuelt skadeoppgjør.

Kontakt oss
for et godt
tilbud!

> www.norwegianbroker.no
> 02BÅT (02228)
> Kontakt din båtforhandler

Norwegian Broker er medlem av forsikringsmeglerforeningen og har autoriserte meglere. Vi samarbeider med de fleste båtforhandlere, importører og
båtprodusenter i Norge og med Norges Båtbransje Forbund (NBF).
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