
Båt
Fender Marine har lang erfaring og utstrakt kompetanse innen marine forsikringer.
Med bakgrunn i dette kan vi skreddersy en meget solid og konkurransedyktig 
forsikringspakke for deres båt. Vi tilbyr forsikring for næringsbåter
såvel som til private.

Våre erfaringer fra sjøforsikring og vårt tette bånd til båtfolket gjør oss i stand til å 
tilby en av markedets mest omfattende og prisgunstige forsikringer for fritidsbåter, 
uansett båtens verdi og størrelse.
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Kontaktpersoner i Fender Marine
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Fender Marine er et spesialselskap innen
marine forsikringer og tilbyr forsikringsløsninger
innen de fleste marine bransjer.

Selskapet har aktiviteter innen både
shipping & offshore, transport & spedisjon,
marina-anlegg og flytende installasjoner og
egne produkter rettet mot privatmarkedet.

Fender tilbyr en av markedets beste kaskoforsikringer. 
Produktet er basert på årelang utvikling av produktet, 
og vi vet at forsikringen dekker båteierens behov på 
en trygg og god måte. For båteiere som er på jakt etter 
en enkel og god dekning er dette produktet det riktige 
valget. Vilkårene revideres minimum årlig for å tilpasse 
seg markedet.  
 
Fender tilbyr en superkaskodekning som er uovertruffen 
for de som ønsker den mest komplette forsikringen 
innen fritidsbåt, dette er nok den beste dekningen du 
får i markedet. 
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Hva forsikrer vi?
• fritidsbåter
• Charter- og passasjerbåter
(vi tilbyr også passasjeransvarsforsikring)
• Demo-båter
• Kurs / opplæringsfartøy
• Foreningsbåter
• Vannscooter

Hvorfor Fender Marine?
Produkter – Vårt dedikerte team hjelper deg med 
å sikre dine verdier gjennom riktige priser både 
nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonal erfaring – Gjennom samarbeid  med 
Lloyd’s som er verdens største forsikringsmarked, 
samt store europeiske selskap, har vi et 
velrenommert internasjonalt nettverk til å følge 
opp våre kunder. Vi benytter samarbeidspartnere 
som har den beste finansielle sikkerhet. 

Risikostyring – Er vår fagkompetanse og vi kan 
bistå med å evaluere bedriftens risiko og hva som 
kan håndteres selv og hva som bør avlastes ved 
hjelp av forsikring.

Service – Fender Marine produserer alle 
dokumenter i forbindelse med forsikringsavtalen 
og med få unntak er både forsikringsbevis og 
vilkår på norsk og underlagt norsk jurisdiksjon og 
rettspraksis. 

Markedsrelasjoner – Som Coverholder i Lloyd’s 
deltar Fender Marine i et stort internasjonalt 
nettverk innen alle klasser av forsikring.

Skader – Fender Marine har egen skadeavdeling 
og i samarbeid med Fender Claims Services kan 
vi bistå og håndtere skader i alle faser, inklusive 
skadeoppgjør og utbetaling.

For å diskutere din spesifikke risiko vurdering,  
ta kontakt med Fender Marine’s Marine-team.


