Begæring om lystfartøj
Nedenstående oplysninger ønskes til brug for oprettelse af bådforsikring.
Oplysninger om forsikringstager:
Navn:

Post nr. og by:

Adresse:
Telefon nummer:

E-mail:

Oplysninger vedr. fartøjet:
Fartøjets navn:

Fartøjets byggeår:

Fartøjsmodel:

Max knob samt HK:

Skrognummer:

Skrogmateriale:

Motorfabrikant og type:
Inden- / udenbords motor:

Drev (fast skrue, z-/s-drev, jet):

Motornummer:

Motorårgang:

Hjemsted (havn/adresse):
Vinteropbevaring på fartøj (havn/adresse):
Trailer reg- og stelnummer:

Generelle oplysninger:
Er du eneejer af fartøjet: Ja ☐ Nej ☐

Dato for overtagelse af fartøjet:

Hvis nej, hvem er medejer:
Anvendes båden til udlejning:

Anvendes båden som husbåd:

Sejler du nationalt kapsejlads:

Sejler du internationalt kapsejlads:

Førerens kvalifikationer:

Speedbådscertifikat ☐

Duelighedsbevis ☐

Andet, uddyb gerne:

Yachtskippereksamen ☐

Antal år som bådejer:

Skader inden for de sidste 5 år: Ja ☐ Nej ☐

Hvis ja, hvor mange:

Hvis ja, oplys da skadesomfang og udbetalt erstatning:

Hvornår skal forsikringen træde i kraft:
(kontakt os hvis du har en nuværende forsikring der skal opsiges)
Anfør forsikringssum (handelsværdi):

Underskrift (skal fremgå ellers er begæringen ikke gyldig).
Undertegnede begærer hermed forsikring i Dansk Fartøjsforsikring A/S i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
forsikringsbetingelser og tarifpræmier. De stillede spørgsmål i denne begæring er besvaret i overensstemmelse med de faktiske
forhold, og jeg er indforstået med at forsikringen enten kan erklæres ugyldig, eller at erstatningen kan nedsættes eller bortfalde i
henhold til Lov om Forsikringsaftaler, hvis mine svar ikke er fuldt sandfærdige eller fortielser har fundet sted. Samtidig erklærer jeg,
at jeg ikke tidligere har fået opsagt en lystfartøjsforsikring på grund af skadesforløb eller manglende betaling. Jeg giver Dansk
Fartøjsforsikring A/S ret til at søge oplysninger hos tidligere forsikringsselskab. Dansk Fartøjsforsikring A/S må endvidere gerne
kommunikere med mig via e-mail i forbindelse med policeudstedelser, præmieopkrævninger, skadesbehandlinger, tilbud m.m. samt
informere om selskabets produkter og generelle nyheder.
Undertegnede begærer ligeledes, at Dansk Fartøjsforsikring A/S har ret til at udveksle personlige oplysninger til deres
samarbejdspartnere.

Dato:

Underskrift:

Fast takseret policeform:
Bemærk, denne side skal kun udfyldes, hvis du har valgt eller ønsker en fast takseret police.
Nederst på side tre i tilbudsmaterialet kan du se, hvilken policeform du har fået tilbud på.
Med en fast takseret police er du bedre stillet i form af, at delskader opgøres uden fradrag for alder. Derudover gøres
underforsikring ikke gældende.
Ved en fast takseret police skal man fastsætte summer for det som man ønsker at forsikre på sit fartøj. Til dette anvendes
nedenstående skema. Den samlede sum udgør dermed fartøjets forsikringssum.

Købspris for fartøjet:

Købt dato:

Værdi af skrog, fast inventar samt løbende gods:
Kr.
Værdi af motor, gear og skrue aksel:
Kr.
Værdi af mast, rig og sejl:
Kr.
Værdi af navigationsudstyr samt elinstallationer:
Kr.
Værdi af rednings- eller gummibåd:
Kr.
Værdi af redningsudstyr:
Kr.
Værdi af personlige effekter:
Kr.
Værdi af øvrigt udstyr i øvrigt:
Kr.
Samlet sum som ønskes forsikret:
Kr.

Dato:

Underskrift:

