Unike fordeler til KNBF-medlemmer
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har inngått samarbeidsavtale med
Tryg om drift av forsikringsordningen Norske Sjø for båt og
båtforeninger.

Kontakt: Fredrik Fengestad: fredrik.fengestad@tryg.no 948 80 114
Espen Hjelmaas: espen.hjelmaas@tryg.no 92450463
Eller gå inn på linken under:
https://tryg.nextcom.no/vp/lpp/Vz4JKB2J3CWJI5MpB0EJ_194/

Medlemsfordeler
• Som medlem får du en skreddersydd Norske Sjø
båtforsikring hos Tryg.
• Norske Sjø gir deg 30% rabatt på båtforsikringen og
inntil 24% rabatt på øvrige privatforsikringer hos Tryg
(og ordinær tilgang til Tryg Pluss fordelsprogram).
• Tryg har innført prisgaranti ved overføring av
båtforsikring fra utvalgte selskap. Prisgarantien
garanterer tilsvarende pris ved overføring av
båtforsikring fra Fender Marine, Gjensidige og IF til
Tryg.
• Dekningsgaranti ved overføring av Norske Sjø
båtforsikring fra Fender Marine.
Prisgaranti
Vi garanterer tilsvarende pris forutsatt at
• båtens forsikringssum er under 5 mill
• båten er yngre enn 25 år, under 50 fot og med
maksfart 50 knop
For å få prisgaranti må du sende kopi av de nyeste
forsikringsdokumentene til norskesjo@tryg.no.
Dekningsgaranti
Dekningsgarantien garanterer deg tilsvarende eller
bedre dekning ved skade. Garantien gjelder for kunder
som flytter båtforsikringen fra Fender i perioden frem til
31.12.2021. Dekningsgarantien gjelder frem til
1.3.2022.

Egne forsikringer til KNBF-medlemmer
Norske Sjø Personulykke
Utover å være en vanlig, tradisjonell fører- og
passasjerulykke, dekkes husstandens medlemmer også
• som fører eller passasjer av annen fritidsbåt
• som passasjer i båt
• ved annen personulykke oppstått ved utendørs
aktivitet tilknyttet sjø
Ved ulykkesskade som medfører sykehusinnleggelse i
mer enn 2 dager har du også krav på kompensasjon på
5.000 kroner.
Norske Sjø Båt Ekstra
• Personlig løsøre er utvidet fra vanlig båt og dekkes
med inntil 30.000 kroner.
• Utstyr og materiell til bruk under opplag omfattes
med inntil 10.000 kroner.
• Slepejolle/lettbåt/gummibåt/redningsflåte er
medforsikret med inntil 30.000 kroner.
• Nødvendige merutgifter til opphold eller utgifter til
hjemreise er dekket ved skade.
• Ved skade på båten som betyr at båtferien ikke kan
fortsette for båtturer som er ment å vare minimum en
uke, erstatter selskapet nødvendige utgifter til leiebil,
leiebåt og opphold med inntil 2.500 kroner per dag i
inntil 21 dager.

