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Vores afskrivninger på fx påhængsmotorer er de bedste i 
markedet. Det betyder, at du hos os får bedre erstatning ved 
tyveri af påhængsmotor. Et andet plus er, at alt trollingudstyr 
og andet ekstraudstyr på din båd er dækket.
 

Forsikring med ekstra tryghed
Vi ved meget om både – og vi ved alt om forsikring. Derfor 
får du i Tryg en bådforsikring, der hjælper dig hele vejen 
rundt. Dit indbo på båden er fx dækket og hver skade har kun 
én selvrisiko. Vi har sørget for, at langturssejlere kan blive 
dækket af forsikringen, uanset hvor længe, du er væk.

Ansvar, kasko og ulykke
Bådforsikringen består af tre grundelementer, du selv
kombinerer. Ansvar, der dækker, hvis du bliver erstatnings-
ansvarlig for en skade på andre eller deres båd og udstyr. 
Kasko, som vi anbefaler dig også at have. Den dækker 
din båd ved fx tyveri, brand og hærværk, sammenstød, 
kæntring m.m. Den dækker også dit personlige indbo og 
navigationsudstyr – og selvfølgelig er retshjælp også dækket. 

Endelig kan du få Sejlerulykke, som dækker både dig og andre 
ombord, hvis I kommer til skade mens I sejler, går ombord 
eller fra borde. Forsikringen giver erstatning ved invaliditet, 
tandskade og død.

Og husk: Du kan udvide din bådforsikring til også at gælde 
vintersejlads, så du er dækket i vandet hele året.  

Udvid din bådforsikring med tre gode
ekstradækninger
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Vælg en bådforsikring, der giver tryghed,
både til hverdag og på langtur

Kontakt os

Ring til os på 70 33 25 25 og få en pris på forsikring af
din jolle, sejl-, motorbåd eller yacht.
 
På www.tryg.dk/partner kan du tjekke dit forsikrings-
behov, bestille tilbud, eller downloade de nyeste vilkår
for bådforsikringen.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger og i 
tilfælde af skader, er det forsikringsbetingelserne, der er 
gældende.

Bådforsikring
– ansvar, kasko og ulykke

Udvidet kasko – få nye reservedele og undgår nedsat erstatning 
ved evt. underforsikring, når du har skader, som forsikringen 
dækker.

Udvidet sejlområde – fuld dækning i hele Europa på nær
Sortehavet, i hele sejlsæsonen

Søassistance – kompensation for udgifter til starthjælp,
bugsering og fritrækning
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