BAVARIA YachtAssistance
Bavaria YachtAssistance dækker serviceydelser som supplement til din yacht-kaskoforsikring
med all-risk dækning.
Dette kan for eksempel være:
Refusion af udgifter i tilfælde af havsnød for forsikrede lystfartøjer
- Hvis en forsikringstager resp. berettigede ombordværende på et forsikret lystfartøj
kommer i havsnød og bliver reddet af tredjemand, bliver dennes udgifter dækket op
til maks. 10.000 EUR pr. skadesbegivenhed (subsidiært), begrænset til maks. 10.000 EUR
for alle skadestilfælde pr. forsikringsår.
- Eller et forsikret lystfartøj hjælper en tredjemand, der er kommet i havsnød. I det
tilfælde dækkes en dokumenteret udgiftsgodtgørelse op til maks. 10.000 EUR pr.
skadesbegivenhed; maks. 10.000 EUR for alle udgifter pr. forsikringsår.
Rejse- og lægeservice
- Hotline-nummeret oplyser om ferier, nationale helligdage, trafikale forhindringer,
indrejse-, told- og valutaregler, obligatoriske og/eller anbefalede vaccinationer,
henvisninger om lokal lægehjælp, udpegelse af læger eller sygehuse.
Hjælp ved ulykke med den forsikrede båd
- Forsikringsselskabet etablerer kontakt til en specialadvokat, der kan rådgive her og nu,
og overtager udgifterne i forbindelse dermed.
- Bestilling af en notar eller tolk efter anmodning fra forsikringstager med et forskud på
op til 5.000 EUR som lån.
- Ved indbrud i den forsikrede båd i udlandet dækkes udgifter til nødvendige indkøb af
personlig rejseudstyr op til maks. 1.500 EUR pr. begivenhed.
- Ved tyveri af båden i udlandet organiseres overnatning og dækkes udgifterne på op
til 100 EUR pr. forsikret person og overnatning op til maks. 3 nætter, maks. 1.500 EUR pr.
begivenhed.
- Organisering af hjemrejse eller erstatningsskipper, hvis forsikringstager eller skipper på
grund af ulykkestilfælde, sygdom eller død ikke er i stand til selv at sejle båden tilbage
til hjemstavnshavnen. Her erstattes der maks. 5.000 EUR pr. begivenhed.
Kaution i udlandet
- Forsikringsselskabet stiller et kortfristet lån til rådighed i udlandet for en
sikkerhedsstillelse på op til maks. 25.000 EUR, maks. op til bådens værdi. Samlet ydelse
pr. forsikringsår 50.000 EUR for alle begivenheder.
Kontantservice
- Ved pengerøveri eller -tyveri i udlandet etablerer forsikringsselskabet kontakt til
forsikringstagers egen bank for at bevirke udbetaling af kontanter, eller
forsikringsselskabet yder et lån på op til maks. 1.500 EUR pr. begivenhed.
Telefonopkald hjem
- Hvis nærmeste familie eller arbejdsgiveren skal informeres om en nødsituation i
udlandet, dækker forsikringsselskabet dette og afholder udgifterne i den forbindelse.
Hjælp ved kontakt med myndigheder
- Forsikringsselskabet hjælper ved telefonisk kontakt til myndigheder, læger, sygehuse,
såfremt det er nødvendigt eller ønskes.
Enkelthederne fremgår af BAVARIA Særlige vilkår 2008 for YachtAssistance for kaskoforsikring
af lystfartøjer.

