PA N TA E N I U S B ÅT B E T I N G E L S E R ( P B B )
AVSNITT A1. BÅT TOTALSKADEFORSIKRINGSBETINGELSER
§1 Forsikringsdekningens omfang
1.

I tillegg til AVSNITT D med felles betingelser gis det dekning for totalskade på fartøyet som er angitt i forsikringsbeviset, og
som skyldes ulykke, forlis, brann, lynnedslag, eksplosjon, force majeure eller tyveri. Totalskade omfatter også konstruksjonsmessig
totalskade (de nødvendige gjenanskaffelseskostnademe overstiger den fastsatte verdien, jf. §6.1).

2.

Særskilt dekning for totalskade kan etableres innenfor rammene av §1.1 for utenbordsmotorer og tilhengere, ved at det avtales
særskilte forsikringssummer for disse gjenstander som angitt i forsikringsbeviset.

3.

Utgifter til berging, fjerning av vrak og bortskaffelse er likeledes forsikret ut over den avtalte forsikringssummen i tilfelle av en
forsikringshendelse slik det er nærmere angitt i §1.1 eller §1.2.

§2 Transport
Det gis dekning i tilfelle av totalskade ved transport over land og transport av fartøyet på tilhenger med ferge innenfor Europas
grenser, forutsatt at transportmidlene er tilstrekkelig egnet og fartøyet er forsvarlig lastet.

§3 Seilingsområde
Forsikringen gjelder innenfor det seilingsområdet som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringsdekningen omfatter likeledes alle vanlige
situasjoner der fartøyet er på land (for eksempel vinteropplag eller verftsopphold), deriblant opptak og sjøsetting.

§4 Unntak og fremkallelse av forsikringshendelsen
1.

Følgende er ikke dekket:
a) skade som skyldes alder, slitasje, forringelse og utilstrekkelig vedlikehold,
b) følgeskader, f.eks. forringede seilegenskaper, verdiforringelse, manglende bruk,
c) totalskade på det forsikrede fartøyet på grunn av tyveri, så fremt fartøyet var plassert på en tilhenger som ikke er beskyttet
mot tyveri,
d) tyveri av ytterligere forsikrede utenbordsmotorer eller tilhengere hvis disse gjenstandene ikke var utstyrt med en egnet
tyverisikringsanordning.

2.

Dersom det viser seg at sikrede har fremkalt forsikringshendelsen på grunn av grov uaktsomhet, er forsikringsselskapet berettiget
til å redusere erstatningen i forhold til graden av uaktsomhet.

§5 Egenandel
Det foreligger en egenandel på 10% av erstatningen og på godtgjørelse av utgifter i henhold til §1.3 for hver forsikringshendelse.

§6 Forsikringsverdi/erstatning
Forsikringssummen er fastsatt i forsikringsbeviset.

2.

Selskapet kan ikke påberope seg underforsikring.

3.

Ved en forsikringshendelse utbetales den fastsatte verdien i henhold til §6.1 med fradrag av realiseringsverdi for eventuelle
gjenværende gjenstander.
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§7 Utbetaling av erstatning
Forsikringsselskapet skal utføre sine undersøkelser for å vurdere forsikringshendelsen uten ugrunnet opphold. Erstatning skal
utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å vurdere forpliktelsen til å yte dekning og beregne erstatningen.

2.

I tilfelle av tyveri utbetales erstatningen tidligst 2 måneder fra datoen for skadeanmeldelsen. Dersom det fastslås hvor de stjålne
gjenstandene befinner seg, er forsikringstaker bare forpliktet til å ta gjenstandene tilbake hvis det er gått mindre enn 2 måneder
fra skadeanmeldelsen til det tidspunkt da forsikringstakeren kan få gjenstandene tilbake.

3.

Dersom myndighederne innleder en undersøgelse i forbindelse med en forsikringshendelse eller det reises tiltale mot forsikringstaker
av årsaker som også kan være av betydning for erstatningskravet, er forsikringsselskapet berettiget til å utsette beslutningen om
hvorvidt og i hvilket omfang det er forpliktet til å utbetale erstatning, inntil det foreligger en juridisk avgjørelse i saken.
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