Codan Forsikring A/S
Hedeager 1
DK-8200 Århus N
Tlf. 33 55 55 48
Fax 33 55 25 51
Internet: www.codan.dk
E-mail: erhverv@codan.dk

Silkeborg Sejlklub
Att.: Kjeld Kristoffersen
Højmarkstoften 38
8600 Silkeborg

22. juli 2020
Kundenr. 73209234
Policenr. 629 057 1594

Her er din nye police på din Lystfartøjsforsikring
Nu har vi ændret din Lystfartøjsforsikring, og du får her din nye police. På policen kan du se, hvad forsikringen dækker, og hvornår den
træder i kraft. Forsikringen lever forhåbentlig op til dine forventninger, men jeg vil bede dig om at læse policen igennem og se efter, om
dækningen svarer til det, vi har aftalt.

Har du spørgsmål eller ændringer til din forsikring, eller ønsker du at
anmelde en skade, er du velkommen til at ringe til os på 33 55 55 55.
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Forbrugerinformation
Vigtigt at vide som kunde hos Codan
Her kan du læse vigtig information om det at
være kunde hos os. Er du i tvivl om noget, er du
altid velkommen til at kontakte os. Se, hvordan
du kontakter os på næste side.

Om Codan
Selskabet bag din forsikring er Codan Forsikring
A/S, cvr.nr. 1052 9638, Gammel Kongevej 60,
1790 København V, Danmark. Vi er under tilsyn
af Finanstilsynet.

Din forsikringsaftale
Når du får tilbud eller køber dine forsikringer,
giver du forskellige oplysninger til os, fx om tidligere skader i et andet forsikringsselskab. Du har
fået din forsikring eller dit tilbud på baggrund af
disse oplysninger. Har du givet os forkerte oplysninger, kan det få betydning for din dækning og
erstatning af en skade. Opdager du fejl i de oplysninger, du har givet os, skal du straks fortælle
os det.
Hos os får du rådgivning, forsikringspolice og betingelser på dansk. Vores forsikringsaftale hører
under dansk lovgivning.

Årsoversigt
For at sikre dig det bedst mulige overblik over
dine forsikringer, sender vi dig en gang om året
en samlet oversigt. Er der andre i din husstand,
der har forsikringer hos os, sender vi en årsoversigt direkte til dem.

Digital kommunikation via e-Boks
Vi tilmelder automatisk vores kunder til at modtage digital post fra os i e-Boks, hvis vi ikke har
aftalt andet. Du vil derfor modtage de fleste dokumenter fra os i din e-Boks, mens enkelte dokumenter kan komme med almindelig post.

Risiko for dobbeltforsikring
Vær opmærksom på risikoen for dobbeltforsikring, fx:
- Elektronikdækning. Skader på elektroniske
apparater kan være dækket både af din almindelige indboforsikring, en særlig elektronikdækning,
garantiforsikringer, du har købt sammen med apparaterne, og en forsikring via dit betalingskort.

- Rejseforsikring. Skader opstået under rejser
kan også være dækket delvist af en forsikring via
dit betalingskort.
- Husforsikring. Skader på glas og sanitet kan
også være dækket af din indboforsikring.
- Indboforsikring. Skader på glas og sanitet kan
også være dækket af din husforsikring eller hvis du bor til leje - af ejerens bygningsforsikring.

Opsigelse af dine forsikringer
Du kan gratis opsige dine forsikringer til hovedforfald med en måneds varsel. Forfaldsdagen
står i forsikringspolicen. Mod et mindre gebyr
kan du også opsige dine forsikringer med 30
dages varsel til den 1. i en måned. Benytter du
dig af denne mulighed inden for det første år af
forsikringen, koster det endnu et gebyr. Se gebyrerne på Codan.dk/gebyrer.
Reglerne for opsigelse gælder ikke ejerskifteforsikring.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret. Vi regner fristen
fra den dag, du har fået policen og forsikringsbetingelserne og er blevet informeret om forsikringens væsentligste forhold. Har du fx fået
police og forsikringsbetingelser den 1. i en
måned, har du frist til og med den 15. i samme
måned.
For bygningsbrandforsikringen er fortrydelsesretten begrænset af lov om finansiel virksomhed §
60. Du skal inden for 14-dagesfristen dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet med
tilbagevirkende kraft i et andet selskab.
Hvis du senere udvider forsikringen
Ønsker du senere at udvide forsikringen med
nye dækninger, vil fortrydelsesretten og fristen
på 14 dage også være gældende - dog kun for
udvidelsen.
Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du fortælle
os, at du har fortrudt aftalen. Du skal skrive det i
et brev eller en e-mail, som skal være sendt
inden fristens udløb. Vil du have bevis for, at du
har skrevet til os til tiden, kan du fx sende brevet
anbefalet og gemme kvitteringen.

Provision
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Vores medarbejdere får provision for salg af forsikringer.
Sælger vi forsikringerne gennem partnere, fx
pengeinstitutter eller bilforhandlere, giver vi i
visse tilfælde provision til partnerne.

Skatter, afgifter og gebyrer
Ud over prisen på selve forsikringen kan vi opkræve gebyrer for andre serviceydelser. Herudover er der en række lovbestemte bidrag, som
alle forsikringsselskaber skal opkræve, fx skadesforsikringsafgift, miljøafgift og stormflods - og
stormfaldsbidrag. Du kan se de aktuelle gebyrer
og priser på Codan.dk/gebyrer. Eventuelle ændringer står på hjemmesiden mindst en måned
før, de træder i kraft.

Klagemuligheder
Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en
god og korrekt rådgivning og behandling. Vi kan
dog desværre ikke helt undgå, at vi i visse tilfælde bliver uenige med kunden om, hvad kunden
er berettiget til eller kan forvente.
Bliver du uenig med os om forsikringen, kan du
klage til vores klageansvarlige enten i et brev
att. Codans klageansvarlige eller på

klageansvarlig@Codan.dk. Bliver problemet ikke
løst på den måde, kan du kontakte: Ankenævnet
for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572
København V, ankeforsikring.dk.
Du skal sende din klage til ankenævnet på et
særligt klageskema, og du skal betale et gebyr.
Klageskema og girokort får du hos ankenævnet.

Garantifond
Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer
i
Danmark,
hvis
vi
som
forsikringsselskab går konkurs.

Kontakt
Har du spørgsmål til din forsikring eller brug for
mere rådgivning, er du velkommen til at kontakte
os på:
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
CVR 1052 9638
T 33 55 55 55
codan.dk/kontakt
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Privatlivspolitik
Codan behandler en række personoplysninger om dig til forskellige formål, som er uddybet nærmere i
det nedenstående. I den forbindelse er Codan dataansvarlig for disse personoplysninger. På vores hjemmeside Codan.dk/persondata kan du læse hele vores privatlivspolitik. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe til vores kundeservice på telefon 33 55 55 50.
Hvilke oplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål?
Formål

Oplysninger

Oplysninger, som er nødvendige
for at rådgive dig om forsikring,
tilbyde forsikring og indgå
forsikringsaftaler med dig.
Formålet er at sikre, at dine data
er opdaterede, risikobedømme
dig og de ting og forhold,
du gerne vil forsikre, og
vurdere og rådgive om de priser
og vilkår, vi kan tilbyde.

Oplysninger om dig og medlemmer Nødvendigt for at indgå en
af din husstand: CPR-nummer, navn,forsikringsaftale.
kontaktoplysninger, alder,
Samtykke til CPR-nummer
tilhørsforhold til gruppe- eller
og eventuelt fagmedlemsaftale og registrering i
foreningsmedlemsskab.**
kreditorregister.*

Forsikringsdata om dine ting:
Oplysninger om den forsikrede
genstand, skadehistorik og
tidligere forsikringsvilkår.*

Retsgrundlag

Nødvendigt for at indgå en
forsikringsaftale.

Forsikringsdata om personer:
Samtykke.**
Helbredsoplysninger, skadehistorik
og tidligere forsikringsvilkår.*
Valg af dækninger, vilkår, selvrisiko Nødvendigt for at indgå en
og behovsafdækning.**
forsikringsaftale.
Data fra Det Centrale Person
register, BBR, Det Centrale
Motorregister med opdateringer
om navn, adresse, CPR-nummer,
beskyttelse mod reklame og
oplysninger om forsikrede
genstande.*

Nødvendigt for at indgå en
forsikringsaftale.
Retslig forpligtelse vedr.
reklamebeskyttelse.

Oplysninger om dine tidligere
forsikringsforhold og
skadehistorik.*
Administrere ind- og udbetalinger. Saldo- og posteringsoplysninger,
Nødvendigt for at opfylde en
eventuelle restancer,
forsikringsaftale.
betalingsaftaler og bankoplysninger.*
Dokumentere og håndtere
henvendelser, spørgsmål, svar,
information og rådgivning.

Korrespondance pr. mail, post
og chatfunktion på
Codan.dk, herunder
dine klager og forespørgsler
og vores svar på dem.
Optagelse af dine telefonopkald
til vores Kundeservice.

Fastlæggelse af retskrav eller
for at indgå eller opfylde en
forsikringsaftale.

Behandle og efterforske
skadeanmeldelser og varetage
tvister, regreskrav og
genforsikringsforhold.

Skadeanmeldelse, beskrivelse af
skaden, lovovertrædelse i
forbindelse med skaden
og skadedokumentation.

For generiske oplysninger:
Nødvendig for at opfylde en
forsikringsaftale.*
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Relevante oplysninger fra
læger, sygehuse, behandlere,
skønsmænd, taksatorer og andre
aktører om skaden, behandlingseller reparationsbehov og
økonomiske vurderinger.*

For særlige oplysninger:
Fastlæggelse af retskrav.

Relevante oplysninger fra
vidner, politiet eller andre
aktører og fra offentligt
tilgængelige kilder og
medier.*
Markedsføring.

Registrering af, om du giver
eller tilbagekalder samtykke
til direkte markedsføring,
"nej-tak" til markedsføring
generelt, registrering på
Robinsonlisten og samtykker
til markedsføring fra
samarbejdspartnere.

Retslig forpligtelse.

Drive risiko- og forretningsanalyse Sammenstilling af potentielt
for at udvikle kunde-, pris- og
alle typer af
produktstrategier og målrette
registrerede kundedata.
markedsføring.

Legitim interesse.

Beregne solvenskrav,
risikostyring,indberetninger
til myndigheder mv.

Lovkrav.

Oplysninger om forsikrede
personer, genstande og
erstatninger.

*Oplysninger markeret med en * er nødvendige for at indgå eller opfylde forsikringsaftalen. Får vi ikke
disse oplysninger, kan vi ikke tilbyde eller fortsætte forsikringen eller behandle dine skadeanmeldelser.
**Når du giver os samtykke til at behandle dine oplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Vi vil herefter ikke behandle disse data, medmindre vi har en anden lovlig grund.
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Videregivelse af oplysninger
Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Hvis du
ikke har givet samtykke, videregiver vi kun dine
kundeoplysninger til andre i overensstemmelse
med loven om finansiel virksomhed §117-121 og
reglerne om behandling af persondata.
•Vi kan videregive identifikationsoplysninger til
kreditoplysningsbureauer.
•Det kan være lovpligtigt, at vi videregiver erstatningsbeløb, skyldnerbeløb og øvrige oplysninger til SKAT eller til politiets efterforskning.
•Køber du en motoransvarsforsikring, videregiver vi oplysninger til SKAT's Motorregister.
•Skal du have udbetalt beløb til din NemKonto,
videregiver vi oplysning om dit CPR-nr. til KMD
A/S, der administrerer NemKonto-ordningen.
•Betaler du en eller flere af dine forsikringer via
Betalingsservice, videregiver vi dit registreringsog kontonummer til Nets Danmark A/S.
•Desuden kan andre forsikringsselskaber modtage relevante oplysninger for at behandle regressager eller genforsikringsforhold.
Vi lader i visse tilfælde leverandører og samarbejdspartnere behandle persondata. Vi overlader
kun data til behandling af andre under vores specifikke instruks og i henhold til databehandlingsaftaler, der sikrer, at data bliver beskyttet i
overensstemmelse med reglerne om behandling
af personoplysninger.
Vi overlader data til disse hovedtyper af leverandører og samarbejdspartnere:
•Leverandører af it-teknisk support, softwareservices og drift af vores tjenester.
•Samarbejdspartnere, der håndterer henvendelser og skadeanmeldelser på vores vegne. Det
kan fx være på rejseforsikringer, vejhjælpsskader
eller akutopkald uden for åbningstiden.
•Fagspecialister, skønsmænd og taksatorer, der
vurderer, behandler og udbedrer skader.
•Forsikringsformidlere, der hjælper os med at
formidle forsikringer.
•Partnere, der printer og sender kundebreve,
kampagnemateriale mv.
•Sociale medier med henblik på markedsføring.
Nogle af vores samarbejdspartnere behandler
dine data i USA og Indien, og altså uden for
EU/EØS, i et såkaldt tredjeland. For at beskytte
dine oplysninger har vi i disse tilfælde sikret, at
samarbejdspartneren er underlagt forpligtelser,
der svarer til beskyttelsesreglerne i EU ved at
anvende modelkontrakter eller en certificeringsordning (Privacy Shield), der er godkendt af EUKommissionen.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi
har et sagligt formål med det, og det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores forpligtelser på
din forsikring og dit eventuelle skadeforløb. Når
alle saglige grunde til at opbevare oplysningerne
er udløbet, sletter eller anonymiserer vi oplysningerne.
Har du modtaget et tilbud fra os, men aldrig købt
forsikringen, sletter vi dine personoplysninger
efter senest tre måneder. Hvis du opretter en forsikring, får vi en mangeårig forpligtelse til at behandle dine eventuelle forsikringssager og
udbetale erstatning, hvis der sker skader, som
skal dækkes af forsikringen. Vores forpligtelser
består naturligvis, så længe forsikringerne er i
kraft, men fortsætter også efter det tidspunkt,
hvor du eventuelt opsiger forsikringen.
Vi kan gemme relevante oplysninger om dig og
dine forsikringer så længe, som vi kan blive
mødt med forpligtelser efter reglerne i forsikringsaftaleloven, forældelsesloven og andre relevante love. En tommelfingerregel er, at der kan
ske anmeldelser og genoptagelser af personskadesager i op til 30 år og af tingsskadesager i op
til 10 år efter forsikringens ophør, og derfor gemmer vi oplysninger lige så længe.

Automatiske afgørelser
Når du bestiller et forsikringstilbud via vores online salgsplatform, sker risikovurderingen og
fastsættelse af din pris og dine vilkår gennem en
automatiseret proces. I processen indgår en
vægtning af faktorer som geografisk placering, risikoelementer ved den genstand eller person, du
ønsker forsikret, skadehistorik og dit samlede
forsikringsengagement. Foretrækker du i stedet
at modtage et tilbud fra menneskelig hånd, er du
altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i stedet.

Indsigelse, rettelse, sletning eller og begrænsning af behandling samt ret til indsigt og dataportabilitet
Under særlige omstændigheder har du ret til at
gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger, hvis behandlingen sker på et
retsgrundlag af legitim interesse.
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger,
slettet oplysninger, som vi ikke har nogen saglig
grund til fortsat at behandle, eller begrænset behandlingen af oplysninger, der viser sig urigtige
eller behandlet i strid med lovgivningen.

Opbevaring af oplysninger
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Vi oplyser gerne, hvilke personoplysninger vi har
registreret om dig som beskrevet i persondatareglerne. Du kan også få de personoplysninger,
du har oplyst til os, tilsendt i et digitalt standardformat eller videresendt til et andet selskab.

Kontakt os
Vi har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver, som
har særligt fokus på vores behandling af person-

data. Alle anmodninger og spørgsmål samt henvendelser til databeskyttelsesrådgiveren kan ske
på DPO@Codan.dk.
Ønsker du at klage, kan du kontakte os på
klageansvarlig@Codan.dk eller skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, der
fører tilsyn med virksomheders behandling af
persondata.
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Police
Udskrevet: 22. juli 2020
Silkeborg Sejlklub
Att.: Kjeld Kristoffersen
Højmarkstoften 38
8600 Silkeborg

Lystfartøjsforsikring
Policenr.
Produktnr.

629 057 1594
LY5-C

Forsikringstager:

Silkeborg Sejlklub
Sortbærvej 48L
8600 Silkeborg

Forsikringen dækker:

Både tilhørende medlemmer af klubben/foreningen, hvis
både af klubben/foreningen er tilmeldt denne kollektive ansvarforsikring for sejl- og motorbåde.

Policens udstedelsesdato:

1. juni 2020

Din forsikring omfatter:

Dækninger:
Ansvarsdækning

Din forsikring omfatter ikke:

Kaskodækning
Ulykkesdækning

Øvrige forhold for forsikringen:

Sejladsområdet er begrænset til at omfatte sejlads i søområder med fartbegrænsning på 10 knob og derunder. Hvert
år dækkes dog i en periode på 21 dage skader, som følge af
sejlads i åbent farvand, forudsat sejladsen forinden er anmeldt til Codan.

I kraft fra:
01.06.2020

Sejladsperioden er fra den 1. april til den 31. marts.
Båden må henligge i vandet fra den 1. april til den 15. november.
Bådens hjemhavn: SILKEBORG SØERNE - havneklasse B.
Nautisk eksamen: Nej.
Hvis der er tegnet indboforsikring hos Codan, er forsikringen
udvidet til at dække:
- Indbo medtaget under sejlads og som bortkommer som følge
af haveri.
- Indbo, som i sommerhalvåret befinder sig fast i båden, mod
tyveri.
Ovenstående dækkes med indtil 10 % af den valgte indbosum
på indboforsikringen, dog maksimalt 50.000 kr. pr. skadebegivenhed og maksimalt 5.000 kr. pr. genstand.

Præmiebetaling og indeksregulering:
Til prisen lægges policegebyr samt opkrævningsgebyr.

Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,
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Police
Udskrevet: 22. juli 2020
Den helårlige forskudspræmie er ved policens udstedelse
15.252 kr.
Råd og vejledning:

Hvis du får brug for råd eller vejledning vedrørende din forsikring, kan du henvende dig til:
Codan Small - Generel, Hedeager 1, 8200 Aarhus N.
Tlf. 33 55 23 55
Hvis du får en skade, skal du henvende dig til:
Codan Forsikring A/S, HK Skade, Gammel Kongevej 60,
1790 København V.
Du kan ringe på nummer: 33 21 21 21.
Codan giver 24 timers Skadeservice i samarbejde med ISS.
Du kan trygt ringe på nummeret hele døgnet, hvis du får
brug for øjeblikkelig hjælp.

Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,
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Police
Udskrevet: 22. juli 2020

Særlige betingelser:
Klausul 62 - Ansvarsdækning Nærværende police er udstedt i henhold til aftale indgået mellem Silkeborg
Sejlklub og Codan Forsikring.
Sikrede på policen er alene de medlemmer, der af klubben/foreningen er tilmeldt denne kollektive ansvarsforsikring.
Der udbetales ikke Bonus- eller KerneKundebonus af præmien for denne forsikring.
Der tilbagebetales ikke præmie for de i årets løb udmeldte medlemmer.

Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,
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Lystfartøjsforsikring
Forsikringsbetingelser

Udskrevet: 22. juli 2020

Ansvarsdækning for sejl- og motorbåde
i tilknytning til "Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934" og de ufravigelige regler i lov om Forsikringsaftaler.

Hvem er dækket?

7. Skader under vandskisport

1. Forsikringstageren m.fl.

Skader, der sker ved vandskisport.

Ansvarsdækningen omfatter Dem, som forsikringstager, og enhver, som med Deres tilladelse
bruger båden.

8. Skader der aldrig er dækket
Skader, der er nævnt i pkt. 36 - 46.

2. Ny ejer
Hvis båden skifter ejer, dækkes den ny ejer i 2
uger efter ejerskiftet, hvis den ny ejer ikke selv
har forsikret båden.

Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Forsikringssummer
9. Erstatningsbeløb
For hver skade med
- højst 10 mio. kr. ved skader på personer
- højst 2 mio. kr. ved skader på ting.

3. Erstatningsansvar ved brug af båden
I sejladsperioden, der er anført på policen, omfatter ansvarsdækningen de sikredes erstatningsansvar for skader, der sker ved brug af
båden, såvel ved sejlads som når båden er på
land.
Udenfor sejladsperioden omfatter ansvarsdækningen alene skader der sker, mens båden er på
land.

Hvad omfatter ansvarsdækningen
ikke?

Codan skal godkende
10. Udgifter til erstatningssag
Ud over de nævnte beløb dækkes udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag.
Sådanne udgifter skal dog altid aftales med
Codan på forhånd. Renter af erstatningsbeløb er
også dækket.

Hvor dækkes ansvaret?
11. Sejladsområde

4. Skader under transport
Skader, der sker under transport med skib, bil,
trailer eller tog i og udenfor Danmark.
5. Skader på egne ting
Skader på ting, som tilhører Dem eller personer,
der bruger eller befinder sig i båden.
6. Skader på ting i varetægt
Skader på ting, der er i de under pkt. 2 og 3
nævnte personers varetægt. Fx som lån, leje
eller opbevaring.

Hvis Deres sejladsområde er ændret i forhold til
nedennævnte, fremgår det af Deres police.
Ansvaret dækkes i danske, svenske, norske og
tyske farvande og Østersøen og Vesterhavet, dog
ikke vest for linjen 7 grader østlig længde og
ikke nord for linjen 61 grader nordlig bredde.
De indre tyske vandveje syd for linjen 53 grader
nordlig bredde er ikke omfattet af sejladsområdet.
Hvis Søfartsstyrelsen har tildelt båden et sejladsområde, er det en betingelse for dækningen,
at dette ikke overskrides.

Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,

LY5-C
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Lystfartøjsforsikring
Forsikringsbetingelser

Udskrevet: 22. juli 2020

Hvis De kommer ud for en skade

Hvordan fastsættes erstatningen ved
skader på båden?

12. Afværgelse af skader
Når der sker en skade, er det de sikredes pligt
at forsøge at afværge eller begrænse skaden.
Codan har ret til at foretage skadebegrænsende
foranstaltninger.

18. To former for erstatning
Codan kan enten lade skaden reparere eller udbetale kontant erstatning.
19. Reparation og transport fra skadested

13. Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til Codan om
nødvendigt pr. telefon, telefax, telex eller telegram.
14. Udfyldelse af skadeanmeldelse
Der skal indsendes en skadeanmeldelse som
fås hos det nærmeste Codan Skadecenter. Skadeanmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt.
Skadeanmeldelsen skal sendes til Codans Hovedkontor:
Codan Forsikring
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 33 55 55 55

Codan betaler udgifterne til en forsvarlig reparation og nødvendige transportomkostninger til
den nærmeste kvalificerede reparatør.
Codan betaler kun udgifter til en midlertidig reparation, hvis det giver en besparelse ved den
endelige reparation.
Codan betaler ikke forøgede udgifter ved reparation udenfor normal arbejdstid.
20. Lakering og maling
Codan betaler kun erstatning for lakering og maling af det beskadigede område.
21. Reparationsstedet
Codan har ret til at bestemme, hvor båden skal
repareres.

15. Anmeldelse til politiet
Hvis De har købt kaskodækning, skal tyveri og
hærværk straks meldes til politiet
16. Besigtelse
Codan skal have mulighed for at besigte skaden,
før reparation sættes i gang.
17. Forsikring i andet selskab
I skadetilfælde skal De straks give Codan besked, hvis der er tegnet forsikring mod samme
risiko i et andet selskab.
Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der
også er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder det samme forbehold for denne forsikring.
Selskaberne betaler så erstatningerne forholdsmæssigt.

22. Skader på maskineri / påhængsmotor
Codan kan vælge at betale kontant erstatning i
stedet for at reparere, når en forsvarlig reparation af maskineri/påhængsmotor er dyrere end
handelsværdien.
Erstatningen beregnes på baggrund af handelsværdien på skadetidspunktet.
23. Nyværdi erstatning
Påhængsmotor, sejl, kaleche, presenning, inventar, almindeligt reservegods og personlige ejendele erstattes med nyværdi, hvis skaden sker
inden et år efter anskaffelsen. Det er dog en betingelse, at effekterne var fabriksnye ved anskaffelsen. Erstatningen kan ikke overstige
handelsværdien på skadestidspunktet.
Sker skaden senere trækkes 10 % af nyværdien
fra for hvert efterfølgende påbegyndt år.
24. Erstatning for skader på kapsejladssejl
Erstatning for sejl af mylar, kevlar, kulfiber eller
andre særlige sejl til brug for kapsejlads beregnes på grundlag af anskaffelsesprisen for et tilsvarende nyt sejl reduceret med 30 % pr. år.
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31. Udbetaling af erstatning ved totaltab

25. Erstatning for skader på mast, bom og rig
Erstatning for skader på mast, bom og rig kan
ikke overstige 25% af bådens handelsværdi.
26. Erstatning for skader på sejl, kaleche og presenning
Erstatning for skader på sejl, kaleche og presenning kan ikke overstige 25 % af bådens handelsværdi.
27. Forringelse af handelsværdi m.m.
Hvis båden efter reparationen har mistet værdi,
særlige kvalifikationer til kapsejlads eller har
skønhedsfejl, betaler Codan ikke erstatning for
dette.
28. Udbetaling af erstatning ved reparation
Ved reparationer bliver erstatningen udbetalt,
når reparationen er afsluttet, og De har godkendt og sendt reparationsregningen og lignende til Codan.
Codan udbetaler erstatningen senest 14 dage
efter De har indsendt den nødvendige dokumentation til vurdering af skaden.
Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien
på skadetidspunktet.

Codan udbetaler erstatningen senest 14 dage
efter De har indsendt den nødvendige dokumentation til vurdering af skaden.
Når der udbetales erstatning for totaltab ophører
Deres forsikring. Codan har ret til præmie indtil
den første hovedforfaldsdato efter skaden.
Erstatningen beregnes på bagrund af bådens
handelsværdi på skadetidspunktet.
Erstatningen kan dog ikke overstige den forsikringssum, som er anført på policen.

Selvrisiko
32. Selvrisiko
Deres selvrisiko står på policen.
Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal
betale.
33. Selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og udbetaling af bjergeløn
Der er ikke selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og udbetaling af bjergeløn.
34. Selvrisiko ved tyveri og hærværk på påhængsmotor

Totalskade

Der er en ekstra selvrisiko på 500 kr ved udbetaling af erstatning som følge af tyveri og hærværk
på påhængsmotor.

29. Erstatning for totaltab
De har ret til erstatning for totaltab, når båden:
- er gået helt til grunde.
- er stjålet og ikke blevet fundet inden 2 måneder efter, at Codan har modtaget Deres skadeanmeldelse.
- er forulykket og vil blive for dyr at bjerge.
- er blevet beskadiget, sådan at det ikke kan betale sig at sætte den i stand.
30. Forlis

35. Selvrisiko for retshjælp
For skader, der hører under retshjælpsdækningen, gælder den selvrisiko, der er nævnt under
kaskodækningens punkt 15.

Skader der aldrig er dækket
36. Krig, o.l.

Ved bådens forlis kan Codan beslutte, at De skal
have udbetalt erstatning efter reglerne om totalskade.
Herefter hæfter Codan ikke for direkte og indirekte omkostninger ved bjergningsforanstaltninger, som De lader udføre efter, at Codan har
meddelt Dem, at forsikringen er ophørt.

Skader, der skyldes krig, terrorhandlinger,
oprør, borgerlige uroligheder eller skader, der
skyldes udløsning af atomenergi eller radioaktivitet.
37. Naturkatastrofer
Skader, der skyldes jordskælv og andre naturkatastrofer.

Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,

LY5-C

Side 5
6290571594 73209234 08PN 08

Lystfartøjsforsikring
Forsikringsbetingelser

Udskrevet: 22. juli 2020
48. Risikoforandring

38. Ekspropriation
Skader, der skyldes ekspropriation, beslaglæggelse eller lignende foranstaltninger fra myndighedernes side.
39. Transport udenfor Danmark
Skader, der sker under transport med skib, bil,
trailer eller tog udenfor Danmark.

Forandringer på båden, som medfører en ændret forsikringsrisiko skal straks meddeles til
Codan, fx ændring af bådens konstruktion, motorinstallation el. lign. Codan tager herefter stilling
til, om forsikringen kan fortsætte på uforandrede
eller nye vilkår.
49. Besigtelse
Codan har til enhver tid ret til at besigte det forsikrede fartøj.

40. Ulovlig brug
Skader, der sker, fordi båden har været brugt til
ulovligt formål.

Betaling af præmien

41. Erhverv og udlejning
Skader, der sker, fordi båden har været brugt
erhvervsmæssigt, fx til udlejning.
42 Forsæt, spiritus e.l.
Skader, der skyldes handlinger, der foretages af
de sikrede med vilje eller under påvirkning af
spiritus, narkotika, medicin eller lignende.

50. Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende et girokort til den adresse, De har opgivet. Præmien
kan også betales gennem Pengeinstitutternes
Betalings Service (PBS).
51. Porto

43. Racerbådsløb

Codan har ret til at opkræve porto for giroudsendelser og -indbetalinger, eller PBS gebyr.

Skader, der sker under racerbådsløb.

52. Første præmie

44. Udenfor sejladsperioden

Den første præmieindbetaling dækker fra den
dag forsikringen træder i kraft. Denne præmie
forfalder til betaling, når De får opkrævningen.

Skader, der skyldes, at båden har sejlet udenfor
den sejladsperiode, der er anført på Deres police.
45. Henliggen i vandet
Skader, der skyldes, at båden har ligget i vandet
udenfor den periode, der er anført på Deres police.

53. Senere præmie
De følgende præmier forfalder til betaling på
præmieforfaldsdagene.
54. Betalingsfrist
Præmien skal betales inden den frist, der står
på opkrævningen.

46. Udenfor godkendt havn
Skader, der sker, fordi båden ligger uden for en
godkendt havn og uden søkyndigt mandskab i
perioden 15. september til 31. marts.

Antagelse af forsikringen og risikoforandring.

55. Påmindelse
Hvis Codan ikke har modtaget indbetalingen
inden fristen udløber, sender vi Dem en påmindelse. Der opkræves et gebyr for påmindelsen,
ligesom Codan kan opkræve porto for udsendelse af påmindelsen.
56. Manglende betaling

47. Antagelse af forsikringen
Codan bedømmer risikoen og afgør, om forsikringen kan antages.

Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter
den dato, der står på påmindelsen, ophører forsikringens dækning.
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Indeksregulering

Forsikringens ophør

57. Basisløntal

61. Fornyelse og opsigelse

På policens forside er angivet et løntal, som er
udarbejdet af Danmarks Statistik.
Policens grundpræmier er beregnet på grundlag
af basisløntallet 9,44 kr. i året 1966 (reguleringsindeks 1966 = 100).

Forsikringen fortsætter automatisk, indtil den opsiges skriftligt af Dem eller af Codan - til den
præmieforfaldsdag, som står på Deres police.
Opsigelsen skal ske med mindst en måneds varsel.

58. Årlig regulering

62. Opsigelse efter skade

Til de i et kalenderår forfaldne grundpræmier
beregnes et indekstillæg (eller -fradrag), der
svarer til 3/4 af den procent som løntallet det foregående år var højere eller lavere end basisløntallet.

Efter en skade kan både De og Codan dog opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen
skal ske skriftligt - inden 1 måned efter, at skaden enten er blevet betalt eller afslået.

Hvis indekstillægget et år medfører en stigning i
præmien på mere end 10 % af præmien det foregående år (inklusive indekstillæg), har De ret
til at opsige forsikringen. Det skal ske skriftligt
inden 14 dage efter, De har fået opkrævningen
af præmien, og senest 14 dage inden opsigelsen
skal træde i kraft.
59. Andet indeks
Hvis udgivelsen af løntallet fra Danmarks Statistik ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet
indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Værneting
63. Sagsanlæg ved udenlandske domstole
Codan og sikrede er enige om, at retsplejelovens regler om værneting ikke giver adgang til
at anlægge sag mod Codan ved udenlandske
domstole.

Ankenævn
64. Klageinstans
Bliver De og Codan uenige om forsikringen, og
fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til
enighed, kan De indbringe sagen for:

Bonusregulering
60. Forsikring med bonusregulering
Hvis De har tegnet en forsikring med bonusregulering, står det på Deres police.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegårdsgade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 og 13.00
65. Særligt klageskema
De skal klage på et særligt skema, som De kan
få hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de
lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen.
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