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Försäkringsvillkor för båt                                                                         
 

A Allmänna försäkringsvillkor 

A1 Vilka båtar försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller båtar som används för privat bruk. Yrkesmässig verksamhet eller uthyrda 

båtar omfattas inte av försäkringen om inte annat har avtalats.  

Undantag  
Försäkringen gäller inte:  

• vid deltagande i hastighetstävling för motorbåtar eller kappsegling 

• för skada som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan 
åtgärd av svensk eller utländsk myndighet.  

A2 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för dig som ägare till båt som i huvudsak används för privat bruk. Med 
ägare avser vi den verklige, civilrättslige ägaren. I fråga om Ansvar och Rättsskydd kan 
försäkringen också gälla för annan som med ditt tillstånd är förare eller brukare av båten.  

När vi i försäkringsvillkoret skriver du menar vi samtliga som försäkringen gäller för. De 
personer som använder eller har tillsyn över båten måste iaktta samma säkerhetsföreskrifter 
och övriga försäkringsvillkor som du själv och dessa personers handlande likställs med ditt 
eget handlande. Detta innebär att undantag, begränsningar, nedsättningar och 
säkerhetsföreskrifter på grund av dessa personers handlande påverkar din 
försäkringsersättning.  

Du som försäkringstagare har ansvaret för att se till att du har korrekta uppgifter och rätt 
försäkringsbelopp på båt, motor och utrustning i din försäkring. 

A3 Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller 
• i Sverige, Danmark och Finland 

samt i dessa länders 
territorialvatten söder om 
polcirkeln, 

• inom Norges fastland och dess 
territorialvatten, 

• i Östersjön med därtill 
angränsande hav, vikar och 
hamnar samt 

• i Kattegatt och Skagerack öster om 
linjen Hanstholm-Lindesnes. 
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A4 Vilken egendom som är försäkrad 

I båtförsäkringen ingår både utrustning som hör till den försäkrade båten och viss personlig 
egendom som man normalt förvarar i båten eller har med sig när man vistas i båten. Under 
nedanstående rubriker framgår vad som ersätts. 

A4.1 Båt och tillhörande utrustning 

Båtförsäkringen gäller för segelbåt och motorbåt med inom- eller utombordsmotor samt för 

dess motor och annan utrustning. Försäkringen gäller också för utrustning som normalt 

används i liknande båtar samt för personlig egendom.  

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du vid tecknandet meddelat 

skrovnummer på båten och för motorbåt även motornummer på motorn. Om dessa saknas 

kan istället köpehandlingar och fotografier sändas till oss. 

Som båttillbehör räknas bland annat:  
• utombordsmotor om motornumret är inskrivet i försäkringsbrevet 

• flytvästar och annan säkerhetsutrustning 

• livflotte  

• en uppsättning elektroniska instrument för navigation, segling och säkerhet bland 
annat GPS, Ekolod, VHF, Radar, AIS, Spårsändare  

• verktyg 

• en uppsättning reservpropellrar samt andra reservdelar 

• fast monterad TV, stereo, CD, DVD och tillhörande högtalare  

• släpjolle, högst 4 m lång med utombordsmotor högst 4 hk och   

• uppställningsmaterial (inklusive oregistrerad båtvagn).    

A4.2 Personlig egendom 

Egendom för privat bruk som förvaras ombord till exempel: 

• kläder 

• portabel radio, CD- eller DVD-spelare  

• kameror och videokameror 

• kikare 

• fiskeredskap och  

• dyk- och vattenskidutrustning. 

A5 Högsta ersättningsbelopp egendomsskydd 

Det högsta ersättningsbeloppet du kan få är marknadsvärdet på din båt. Med 
marknadsvärde är det pris du får betala för en likvärdig båt inklusive mast, rigg, durkar, 
segel, kapell och motorer. Hänsyn ska tas till ålder, skick, utrustning och andra 
omständigheter.  

Du ansvarar själv för att försäkringsbeloppet i försäkringen är anpassat efter båtens 
marknadsvärde*). Båttillbehör, släpjolle och uppställningsmaterial med mera ska ingå i 
båtens försäkringsbelopp.  

*) se D8 Underförsäkring eller I Definitioner 

 



6 
 

För nedanstående egendom är ersättningsbeloppet begränsat till: 

Typ av egendom Högsta ersättning 

Fast monterad radio, TV, stereo, CD, DVD och 
tillhörande högtalare   

5 000 kr 

Släpjolle, högst 4 m lång med utombordsmotor  
högst 4 hk 

20 000 kr  

Uppställningsmaterial (inklusive oregistrerad båtvagn)   20 000 kr  

Personlig egendom 5 000 kr  

Verktyg 3 000 

Kikare 3 000 

 

A6 Självrisker 

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken kan du 
själv välja och framgår av ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir din 
premie. Ibland gäller särskilda självrisker, dessa finns angivna under respektive avsnitt  i detta 
villkor.  

Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i 
försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos Skattebetalarna Försäkring, till 
exempel hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk, den högsta. 
 

B Grundskydd 

B1 Brandskada 

B1.1 Försäkringen ersätter skada som direkt orsakas av:  

• eld som kommit lös  

• glödbrand 

• blixtnedslag  

• explosion eller 

• genom brand som anlagts av tredje man* 
*Med tredje man menas annan än dig själv som handlat utan ditt samtycke.  

B1.2 Försäkringen ersätter inte skada på:  

• motor, kylsystem eller avgassystem genom överhettning eller explosion i dem  
• motor som orsakats av överhettning eller  
• elektronisk utrustning och kablar som orsakas av kortslutning. 

B1.3 Säkerhetsföreskrifter   

• Båt med motor över 20 hk och båt som har utrustning där öppen låga kan 
förekomma ska vara utrustad med en godkänd brandsläckare med minst 2 kg pulver.  

• Båt med längd över 10 meter ska vara utrustad med minst två godkända 
brandsläckare med minst 2 kg pulver.     

• Båt med fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterat på däck eller i 
separat dränerat utrymme. Förbindelser till tanken ska vara gastäta och jordade så 
att statisk elektricitet ej kan uppstå. Evakueringsrör ska finnas och utmynna 
utombords.  
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• Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords. 
• Vid brandfarliga arbeten på båten ska Svenska Brandförsvarsföreningens 

säkerhetsföreskrifter – Heta arbeten – följas.  

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 
nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4.  

B2 Stöldskada och skadegörelse 

B2.1 Försäkringen ersätter skada som orsakas av:  

• stöld,  

• stöldförsök   

• annat tillgreppsbrott än stöld eller    

• skadegörelse av tredje man*.  
*) med tredje man menas annan än dig själv som handlat utan ditt samtycke.  

 

B2.2 Försäkringen ersätter inte:  

• skada som orsakas av person som tillhör samma hushåll som du,  

• skada genom olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri,  

• skadegörelse orsakad av hyresman.  

B2.3 Säkerhetsföreskrifter   

Båt 

• båt med ett värde över 1 000 000 kr ska vara utrustad med av SSF Svenska 

Stöldskyddsföreningen god känd spårsändare och vara i funktion vid stöldtillfället 

• när båten lämnas obevakad får nyckeln inte lämnas kvar i båten eller i närheten och 
ska i övrigt förvaras aktsamt så att obehöriga inte kan komma åt den.  

 
Utombordsmotor 

• som är monterad på båten 
➢ ska vara låst vid båten med godkänt motorlås eller låsanordning, lägst 

stöldskyddsklass 3 
➢ ska dessutom vara fastbultad då tillverkaren så anvisar. 

 
• som inte är monterad på båten 

➢ ska förvaras i låst lokal. 
 
Båttillbehör 

• ska vara fast monterade eller förvaras inlåsta i båten eller i låst lokal. 
Observera att elektronisk utrustning monterad med bygel eller kassett i olåst utrymme inte 
anses vara fast monterad. 
 
Personlig egendom  

• ska förvaras inlåsta i båten eller i låst lokal som endast du disponerar. 
 
Uppläggningsmaterial 

• ska, när det inte används, vara låst, fastlåst eller inlåst. 
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Oregistrerad båtvagn ska vara låst med godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med kätting 
och hänglås, lägst stöldskyddsklass 3 eller förvaras i låst lokal. 
 
 
När båten förvaras på släpfordon 

• ska fordonet vara låst med godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med kätting och 
hänglås, lägst stöldskyddsklass 3 eller förvaras i låst lokal. 

 
Vinterförvaring 
Vid vinterförvaring eller permanent uppställning på land ska nedanstående egendom 
förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten 

• elektronisk utrustning som inte är fast monterad 
• livflotte 
• personlig egendom  
• omonterad utombordsmotor 
• verktyg och reservdelar. 

 
Observera att vid stöld, skadegörelse eller stöldförsök av utombordsmotor eller delar till 
denna som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller permanent 
uppställning på land tillkommer en extra självrisk på 3 000 kronor. 
Ingen extra självrisk enligt ovan om båt och motor eller avmonterad motor förvaras i låst 
lokal. 
 
Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 
nedsättning finns i avsnittet Allmänna bestämmelser E4. 

B3 Sjöskada 

B3.1 Försäkringen ersätter skada som direkt orsakas av:  

• grundstötning, sammanstötning  

• strandning eller kantring  

• att båten plötsligt och oförutsett börjar läcka på grund av att vatten tränger in genom 
skrovet eller genom genomföringar och anslutna rörledningar eller slangar till dessa 

• skada eller förlust på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder samt 

• annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.  

 
B3.2 Försäkringen gäller inte för skada: 

• orsakad av is eller frysning 

➢ försäkringen gäller dock om vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom 
skrovet, genomföringar och anslutna rör eller slangar till dessa orsakad av is eller 
frysning 

• orsakad av snö, mögel eller djur 
• som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt, slitage, 

åldersförändring, korrosion eller bristande underhåll 
• på enbart motor, backslag eller drev till följd av 

➢ felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll  
➢ vatten eller fukt i dessa 
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➢ felaktigt eller förorenat bränsle 
➢ bristande smörjning 
➢ kortslutning, överhettning, materialfel 
➢ igensatta vattenintag och ledningar 

• på eller förlust av släpjolle, motor, propeller eller annan utrustning som tappats, 
lossnat eller glidit loss från båten 

• vid gång i is.  
  
B3.3 Säkerhetsföreskrifter 

• Båten får inte framföras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat 

berusningsmedel. Ersättning minska normalt med 100 %.  

• Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd för.  

• Båten ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till fart, sikt, väder och övrig trafik.  

• När båten är förtöjd ska den klara vind och sjö som kan förekomma på platsen. 
• Båten ska hållas länsad. 
• Båt och släpjolle ska vara i sjövärdigt skick i fråga om bland annat bemanning och 

utrustning. Släpjolle ska vara täckt vid färd på öppet hav. 
• Båten ska föra lanternor enligt gällande sjötrafikföreskrifter. 
• Under vinterförhållanden ska: 

➢ båten hållas fri från snö och is 
➢ förtöjningen vara anpassad för extremt väder 
➢ båten ägnas särskild tillsyn 
➢ åtgärder vidtas för att förhindra frysning och läckage. 

 

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 
nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4. 

B3.4 Särskild självrisk 

Motorbåt med inom- eller utombordare 

• Försäkringen gäller med en extra självrisk på 10 000 kr om föraren var under 25 år vid 

skadetillfället och du har uppgivit att båten inte ska framföras av förare under 25 år 

utan närvaro av försäkringstagaren. 

B4 Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada 

B4.1 Försäkringen ersätter skada som direkt orsakas av plötslig och oförutsedd händelse:  

• när båten står på land  

• vid upptagning, sjösättning, av- och påriggning eller lyft med kran eller lyftanordning 
samt  

• vid förflyttning eller transport.   
 

B4.2 Försäkringen ersätter inte skada:  

• orsakad av is, snö, frysning, vatten, fukt, korrosion, mögel, ohyra eller djur 

• som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i ytskikt 

• orsakad enbart genom att batterisyra läcker ut 
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• orsakad av felaktig hantering, skötsel, reparation, montering, materialfel eller 
bristande underhåll 

• orsakad av igensatta vattenintag och ledningar 

• på motor, släpjolle och övrig utrusning som tappas från, lossnar eller glider loss från 
båten.  

 
B4.3 Säkerhetsföreskrifter  

• Båten får inte framföras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat 

berusningsmedel. Ersättning minska normalt med 100 %. 

• Vid upptagning och sjösättning ska ändamålsenlig utrustning och tillvägagångssätt 
brukas.  

• När båten är uppdragen eller uppställd på land ska den vara ändamålsenligt uppallad, 
stöttad, surrad och täckt på betryggande avstånd från sjön.  

• När båten riggas av eller på ska riggen hållas av kranbil, mobilkran eller annan för 
arbetet särskilt ägnad anordning som är lämpad för arbetet.   

• Båt och utrustning ska ägnas normalt underhåll och normal tillsyn vid uppställning på 
land. Båten ska skyddas från kraftfulla vindar, svallsjö och extremt högvatten. 

• Båtvagn ska vara ändamålsenlig för aktuell båt och dess utrustning samt vara kopplad 
till lämpligt dragfordon. 

• Transport ska vara planerad och hänsyn ska tas till rådande väglag och väghinder. 

 
Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 
nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4. 

 

B5 Ansvarsskydd 

B5.1 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för den som i egenskap av ägare, förare eller brukare av den försäkrade 
båten ådrar sig skadeståndsskyldighet.  

Försäkringen gäller inte för den som utan ägarens tillstånd använder båten.  

B5.2 Vilka skadehändelser gäller försäkringen för 

Försäkringen gäller när någon kräver att du ska betala skadestånd för en person- eller 
sakskada som du orsakat under försäkringstiden och som du enligt gällande skadeståndsrätt 
är skyldig att betala.  

B5.3 Högsta ersättningsbelopp 

Vid varje skadetillfälle betalar vi högst 25 000 000 kr. Detta gäller även om flera av de som 
försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga samt om flera skador uppkommit av samma 
orsak och vid samma tillfälle. 

B5.4 Undantag 

Du har inte rätt att utan vår tillåtelse medge skadeståndsskyldighet. Tar du inte hänsyn till 
detta är vi inte ersättningsskyldiga om inte kravet uppenbart var lagligen grundat.  
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Försäkringen ersätter inte för skada: 
• som du utöver gällande skadeståndsrätt åtar dig att ersätta,  

• som uppstått i samband med att försäkrad person utfört uppsåtlig gärning som enligt 
svensk lag objektivt sett kan leda till fängelse, 

• som du vållat uppsåtligen. Undantaget tillämpas inte för någon som var i sådant 
sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 § Brottsbalken eller var under 12 år vid 
skadetillfället,  

• personskada och sakskada som du tillfogar någon av dem som försäkringen gäller för,  

• på egendom som du hyr, lånar, bearbetar eller reparerar samt därutöver skada på 
egendom som du på annat sätt tar tillfälligt befattning med eller avser att ta tillfälligt 
befattning med under längre tid än ett dygn eller  

• till följd av underlåtenhet att röja och ta bort vrak.  
 
B5.5 Hur vi tar hand om skadeståndskrav 

Om du krävs på ersättning på grund av skada som kan omfattas av försäkringen och som 
beräknas överstiga försäkringens självrisk: 

• ska du anmäla kravet till oss utan dröjsmål, 

• vi utreder om du är skadeståndsskyldig, 

• vi förhandlar med den som kräver skadestånd, 

• vi för din talan vid rättegång och svarar i så fall också för rättegångskostnader samt 

• vi betalar det skadestånd som du är skyldig att betala. 

Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och följa våra anvisningar. Vid 
rättegång betalar vi dina rättegångskostnader i den utsträckning de är skäliga och 
överensstämmer med vårt intresse i rättegången. Om vi inte får underrättelse om 
rättegången eller om våra anvisningar inte följs blir inte domen bindande för oss.  
 
B5.6 Särskild självrisk för motorbåt med inom- eller utombordare 

Försäkringen gäller med en extra självrisk på 10 000 kr om föraren var under 25 år vid 

skadetillfället och du har uppgivit att båten inte ska framföras av förare under 25 år utan 

närvaro av försäkringstagaren. 

Om försäkringstagaren är under 25 år gäller inte B5.6 Särskild självrisk för motorbåt med 

inom- eller utombordare. 

 

B6 Rättsskydd 

B6.1 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för den försäkrade båtens ägare, brukare och förare – de försäkrade - i 
denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat båten utan lov. 

B6.2 Var försäkringen gäller 

Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i något som har inträffat inom 
försäkringens giltighetsområde, se avsnitt A1. 
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B6.3 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd 

Huvudregel  

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den gällt under 

en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos 

oss. Om du tidigare har haft samma slags försäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig 

denna tid.  

Om du inte har haft försäkring i två år  

Om du när tvisten uppkommer har försäkring men inte haft sådan så lång tid som två år, kan 

du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för 

anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.  

Om din försäkring upphört  

Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten uppkommer därför att 

försäkringsbehovet upphört, kan du trots detta få rättsskydd genom denna försäkring om 

den varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket 

inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år.  

Om rättsskydd beviljas tillämpas den självrisk och det högsta ersättningsbelopp som gäller 
för motsvarande försäkring hos oss vid tiden för tvistens uppkomst. 

B6.4 Vilka tvister försäkringen gäller för  

Försäkringen gäller för tvist, där du själv är part:  
• som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, dock inte småmål, och som efter prövning 

där kan prövas av hovrätt och Högsta domstolen. Med tvist förstås att ett framställt 
krav helt eller delvis avvisats och  

• som kan prövas av dispaschör. 

Försäkringen gäller även: 

• för tvist angående skadestånd som prövas inom ramen för brottmål, där du är 
målsägande,  

• i ovan nämnda mål om de tas upp till handläggning efter beslut om resning, domvilla 
eller återställande av försutten tid samt 

• för skiljeförfarande i sådan tvist som kan prövas av ovan angivna domstolar och 
omfattar både dina egna ombudskostnader och sådana som du förpliktas utge - med 
undantag för ersättningen till skiljemännen.  

 
Försäkringen gäller inte för tvist:  

• vid så kallade småmål där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett 
prisbasbelopp. Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtal 
med försäkringsgivaren,  

• där du är kärande och tvisten ska handläggas enligt Lagen om grupprättegång 
(2002:599),  

• som har anknytning till äktenskapsskillnad, oavsett vad tvisten gäller och när den 
uppkommer, eller andra frågor som i anledning av äktenskapsskillnaden aktualiseras 
mellan makarna och avser uppbrytning av ekonomisk gemenskap i olika former. 
Undantaget gäller på motsvarande sätt vid upplösning av partnerskap och 
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samboförhållande oberoende av om rättsförhållandet ska prövas enligt sambolagen 
eller annan lag,  

• om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad,  

• som avser ärenden vid domstol, oberoende av om de registreras som tvistemål eller 
ärenden, enligt Lagen (1996:242) om domstolsärenden eller konkurslagen,  

• som har anknytning till din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan 
förvärvsverksamhet,  

• som gäller delägarskap eller tvister mellan delägare,  

• som gäller tvister vid uthyrning av båten, 

• som har samband med borgensåtagande som du gjort eller avtal som du träffat till 
förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet,  

• som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller 
omfattning,  

• som avser fråga om rättsskydd ska beviljas eller inte eller 

• som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om det inte är uppenbart att 
överlåtelsen skett innan tvisten uppkom.  

Försäkringen gäller inte heller för brottmål:  
• om du misstänks eller åtalas för vårdslös gärning och vårdslösheten betecknas som 

grov,  

• som till någon del avser uppsåtlig gärning eller påverkan av alkohol eller narkotika 
eller andra berusningsmedel eller  

• där gärningen kan anses gjord med uppsåt även om uppsåt inte utgör en 
förutsättning för straffbarhet.  

B6.5 Vilket ombud du kan välja  

För att försäkringen ska gälla krävs att du, genom utställande av rättegångsfullmakt, anlitar 

lämpligt ombud att företräda dig i förhandlingar och rättegång. 

Ombudet kan vara advokat eller jurist anställd hos advokat. Du kan även anlita annat  

lämpligt ombud. Sådan lämplighetsprövning kan göras av Svensk Försäkrings nämnder för 

prövning av ombuds lämplighet. 

Vid oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist anställd hos advokat, kan 

prövning göras hos Ombudskostnadsnämnden. Vid oenighet om arvode och kostnader för 

övriga ombud, kan prövning göras hos Svensk Försäkrings nämnder för rättsskyddsfrågor. 

B6.6 Vilka kostnader försäkringen ersätter  

Genom försäkringen betalas nödvändiga och skäliga kostnader om du inte kan få dem 
betalda av motpart eller staten. Med nödvändiga och skäliga kostnader avses bl.a. att 
kostnaderna måste stå i rimlig proportion till det belopp tvisten gäller. 

Försäkringen ersätter:  
• Ombuds och försvarares arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig 

tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen årligen fastställer i 
vissa mål.  
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• Kostnader för utredning före dispasch eller rättegång, förutsatt att utredningen 
beställts av ditt ombud eller att Allmänna Reklamationsnämnden funnit det 
uppenbart att nämnden inte kan avgöra tvisten utan sådan utredning.  

• Kostnader för bevisning hos dispaschör, i rättegång och skiljemannaförfarande.  

• Expeditionskostnader i domstol.  

• Rättegångskostnader som du vid förlikning vid dispasch eller under rättegång åtagit 
dig att betala till motpart under förutsättning att du gör sannolikt att domstolen, på 
grund av nya omständigheter som framkommit under rättegången, skulle ha ålagt dig 
att betala rättegångskostnader med högre belopp, än det du åtagit dig, om tvisten 
hade prövats.  

• Rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter 
dispaschörs, domstols eller skiljemäns prövning av tvisten.  

• Kostnader som uppkommer för medlare som rätten förordnat. 

Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt 
tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. Med 
kostnadsräkning ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten samt bifogas dom eller 
förlikningsavtal. 

Försäkringen ersätter inte:  

• kostnader som skulle kunnat ersättas genom annan försäkring eller på annat sätt,  
• eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig 

eller annan försäkrad,  
• ombudskostnader i sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta till dess annat 

liknande mål har avgjorts (s.k. pilotmål),  
• verkställighet av dom, beslut eller avtal,  
• merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud,  
• ersättning till skiljemän,  
• kostnad som uppkommer genom att du i eller utom rättegång avstår från dina 

möjligheter att få ersättning från motparten,  
• ombudskostnader som får anses ingå i skadestånd som tillerkänts försäkrad eller 
• kostnad för indrivning av obetald fordran.   

Grundas tvistigt anspråk som i och för sig kan godkännas enligt rättsskyddsförsäkringen, på 
gärning som påstås utgöra brott och utreds av myndighet, ersätter försäkringen inte 
kostnader för bevisning som tagits fram till styrkande av att gärningen utgör brott eller 
medför avgiftssanktion.  

B6.7 Högsta ersättningsbelopp  

Genom försäkringen betalar vi vid varje tvist högst 300 000 kr (inklusive mervärdesskatt). 
Endast en tvist anses föreligga om du och annan försäkrad står på samma sida. Även om du 
har flera tvister ska de räknas som en tvist om de avser samma skada eller om yrkandena 
stöder sig väsentligen på samma händelse eller omständighet. Således anses en tvist 
föreligga även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund.   

B6.8 Anmälan  

Anmälan ska göras senast inom tre år från tvistens uppkomst. 
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B6.9 Återkrav  

I den mån ersättning lämnats på grund av försäkringen inträder vi i din rätt mot annan part.  

B7 Krisskydd 

B7.1 Vilka kostnader försäkringen ersätter  

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för behandling som du, som förare eller passagerare, 
behöver för psykisk ohälsa till följd av att du drabbats av: 

• en skada/förlust som ersätts av båtens försäkring.   
 

B7.2 Försäkringen gäller inte för behandlingskostnad som:   

• uppstått i samband med att du (förare eller passagerare) utför eller har utfört 

brottslig gärning som enligt svensk lag kan leda till fängelse   

• har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet 

• uppstått då du (förare eller passagerare) utan skälig anledning utsatt dig för risken att 

skadas. 

B7.3 Högsta ersättningsbelopp 

Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kr per person inom en period av 12 månader från 

skadetillfället. Krisskydd ges av legitimerad psykolog med högst 10 behandlingstillfällen per 

person. Behandlingen ska ske i Sverige. 

B7.4 Självrisk  

Försäkringen gäller utan självrisk. 

B8 Glas 

B8.1 Försäkringen ersätter:  

• skada för vindruta, glasdörr, jagarskärm, fribordsglas och skylight som har 
genombrutits eller spräckts. 

B8.2 Försäkringen ersätter inte skada som: 

• är ersättningsbar genom annat moment av försäkringen. 
• endast är repor, åldersförändring eller förslitning.   

B8.3 Självrisk 

Självrisken är 25% av den totala skadekostnaden dock lägst den ordinarie självrisken för 
sjöskada.  

B9 Assistans  

B9.1 Försäkringen omfattar assistans för:  

• bogsering till närmaste reparatör 
• transport av bränsle eller reservdelar till båten 
• motorkonsultation. 
 

B9.2 Högsta ersättningsbelopp 

Kostnad för:  
• bogsering av båt till närmaste reparatör ersätts med maximalt 6 000 kr.  
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• transport av bränsle och reservdelar ut till båten ersätt med maximalt 3 000 kr.  
• motorkonsultation ersätts med maximalt 500 kr. 
• resor och logi samt merkostnad upp till 10 000 kr efter godkännande av 

Skattebetalarna. 
   
Hämtning av båt, som reparerats eller kommit till rätta efter stöld, ombesörjs av båtägaren.  

B9.3 Försäkringen gäller inte för: 

• skada utanför Sverige eller Sveriges kust 
• kostnad som uppstår när båten befinner sig i hemmahamn eller annan stadigvarande 

förtöjningsplats  
• småbåt 
• båtar som används yrkesmässigt. 

B9.4 Självrisk  

Försäkringen gäller utan självrisk. 

B10 Lösöre 

Lösöre är personlig egendom som inte är båttillbehör. 

B10.1 Försäkringen ersätter: 

• personlig egendom för privat bruk som förvaras i båten och som förlorats eller 
skadats i samband med ersättningsbar skadehändelse enligt båtförsäkringen.    

Maximal ersättning är 5 000 kr om inte annat har avtalats och framgår av försäkringsbesked. 

B10.2 Försäkringen ersätter inte: 

• motorbränsle och smörjmedel  

• boj, bojkätting och permanenta förtöjningsanordningar  

• extra mast och rigg 

• verktyg 

• småbåt, släpjolle 

• mat-, dryckes- och tobaksvaror 

• stöldbegärlig egendom till exempel: föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta 
pärlor, ädelstenar, fick- och armbandsur, mobila telefoner, datorer mm – se avsnitt               
I Definitioner   

• levande djur.  

B10.3 Säkerhetsföreskrifter 

• När båten inte används ska personlig egendom förvaras i låst utrymme som endast 
du disponerar.   

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 
nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4. 

B10.4 Självrisk 

Självrisken är 1500 kr. 
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C Tilläggsförsäkringar 

C1 Uthyrning 

Om det framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen både vid privat och yrkesmässig 
uthyrning. Med yrkesmässig uthyrning avses uthyrning genom förmedlare eller 
uthyrningsföretag. 

C1.1 Maximal uthyrningstid 

Båten får hyras ut maximalt 6 veckor per år. 

C1.2 Försäkringen gäller inte för:  

• skada som inte omfattas av den ordinarie försäkringen. 

C1.3 Självrisk 

Vid uthyrning gäller försäkringen med en extra självrisk på 5 000 kr. 

C2 Allrisk 

C2.1 Försäkringen gäller för: 

• plötslig och oförutsedd skada på båt 

• plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör eller förlust av båttillbehör som är högst 

10 år gamla.  Föremålets ålder räknas från det datum då det inköpts nytt och måste 

kunna styrkas vid skada.  

Försäkringen omfattar också: 

• sanering av tank och vatten- eller bränslesystem vid feltankning. Ersätts med 

maximalt 6 000 kr. 

• tappade eller skadade nycklar ersätts med maximalt 6 000 kr. 

C2.2 Försäkringen ersätter inte skada: 

• som orsakats av slitage, åldersförändring, korrosion, eller bristande underhåll 

• som orsakats av snö, frysning, is, fukt, mögel, djur eller ohyra  

• som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande 

• som omfattas av annan försäkring eller annat moment i båtens försäkring 

• på båtens maskinella utrustning eller instrumentering 

• på eller förlust av segel 

• som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i ytskikt 

• på båt som används i förvärvsverksamhet  

• orsakad av felaktigt eller icke fackmannamässig installation 

• genom olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri 

• som inträffar då båten är uthyrd 

• som sker utanför ordinarie geografiskt område även om du utökat giltighetsområdet 

• på egendom som är lånad eller hyrd  

• på egendom som är glömd 

• på personlig egendom, se avsnitt A4.2 

• som orsakats av djur. 
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C2.3 Säkerhetsföreskrifter 

• Du ska ta hand om din egendom på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt 

så att den inte förloras eller skadas.  

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 

nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4. 

C2.4 Högsta ersättningsbelopp 

Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr. 

C2.5 Självrisk 

Självrisken är 1 500 kr 

C3 Maskinskada 

Maskinskadeförsäkring kan tecknas för motor som inte är äldre än 10 år räknat från och med 

tillverkningsår.   

Maskinskadeförsäkring kan inte tecknas för båt som används yrkesmässigt.  

C3.1 Försäkringen ersätter: 

• skada på motor som är serietillverkad i marinutförande 

• skada genom plötslig och oförutsedd händelse på motor och backslag/drev, 

motorinstrument, el-komponenter och annan maskinell utrustning samt kablar till 

motorinstrument. Skada på del eller komponent får inte vara äldre än den försäkrade 

motorn.   

C3.2 Försäkringen ersätter inte skada:  

• som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande 

• som omfattas av annan försäkring eller annat moment i båtens försäkring 

• på grund av bristande underhåll, slitage, åldersförändring, korrosion, felaktigt 

handhavande bearbetning, reparation eller rengöring 

• som orsakats av snö, frysning, vatten, is, vatten, fukt, mögel, djur eller ohyra 

• på del eller komponent som är äldre än den försäkrade motorn 

• för felaktig konstruktion, felaktigt utförande, materialfel eller för felaktig 

fackmannamässig installation  

• för förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande av felaktiga utföranden och 

konstruktioner 

• när motor förloras eller tappas överbord  

• på maskinell utrustning under tiden som båten är uthyrd  

• på maskinell utrustning om båten används, eller har använts, yrkesmässigt 

• som sker utanför ordinarie geografiskt område även om du utökat giltighetsområdet.  
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C3.3 Säkerhetsföreskrifter 

• Du ska underhålla och vårda motorn enligt tillverkarens anvisningar, 

serviceinstruktioner och underhållsscheman. 

• Motor ska användas och köras enligt tillverkarens eller generalagentens 

instruktioner. 

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 

nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4.  

C3.4 Självrisk 

Självrisken är densamma som vald självrisk vid sjöskada.  

C4 Olycksfall  

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. 

Olycksfall kan tecknas som tillägg till motor- och segelbåt.   

Med olycksfallsskada menas  

• En kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.  

• Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling.  

• Hälseneruptur och vridvåld mot knä ersätts som olycksfallsskada.  

• Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. 

Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visat sig. 

 

Med olycksfallsskada menas inte  

• Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller 

åldersförändringar. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är 

exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning. Som olycksfallsskada ersätts 

inte skada som uppkommit genom vridvåld om inte vridvåldet är orsakat genom en 

direkt yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä).  

• Kroppsskada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus eller annat 

smittämne.  

• Sådant tillstånd som även om det konstaterades efter en olycksfallsskada enligt 

medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, 

åldersförändring eller sjukliga förändringar.  

Försäkringen lämnar inte ersättning för försämringar av hälsotillståndet som beror på 

kroppsfel som redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med 

olycksfallsskadan. 

C4.1 Försäkringen gäller för: 

• personskada på förare och passagerare som har direkt samband med brukandet av 

försäkrad båt. Maximalt antal personer försäkringen gäller för är maximalt tillåtet 

personantal båten är avsedd för enligt CE-skylt eller tillverkarskylt.  
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C4.2 Försäkringen gäller inte: 

• under deltagande i tävling med båten, träning för tävling eller om båten framförts 

under tävlingsliknande förhållanden 

• olycksfall som omfattas av trafikförsäkring 

• i samband med olycka som orsakats av för många personer i båten 

• i samband med upptagning, sjösättning och transport för annan än 

försäkringstagaren och dennes familj 

• som sker utanför ordinarie geografiskt område även om du utökat giltighetsområdet 

• när båten används yrkesmässigt 

• när båten är uthyrd, även om tilläggsförsäkring tecknats 

• olycksfall som uppstått i samband med att båten använts vid stöld eller utan ägarens 

medgivande.  

C4.3 Säkerhetsföreskrifter 

• Båten får inte framföras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat 

berusningsmedel. Ersättning minska normalt med 100 %. 

 

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned. Regler om 
nedsättning finns i avsnittet allmänna bestämmelser E4.  

C4.4 Begränsningar i Olycksfallsförsäkringens omfattning 

Ersättning lämnas inte för:     

• kostnader som ersätts på annat sätt enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, 

annan försäkring från kommun, landsting eller staten. 

 

C4.5 Ersättning vid medicinsk invaliditet 

Med medicinsk invaliditet menas bestående nedsättning av kroppsfunktion. En förutsättning 

för ersättning är att personskadan inom tre år medför någon mätbar medicinsk invaliditet. 

Försäkringsbeloppet vid fullständig (100 %) medicinsk invaliditet är 600 000 kr. 

Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden och dels den skadades ålder. 

Om den skadade vid skadetillfället fyllt 46 år reduceras ersättningen med 2,5 

procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. 

Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av försäkringsbolagens gemensamma 

tabell, ”Medicinsk invaliditet – skador 2013”. Slutreglering av skadan görs först när den 

medicinska invaliditetsgraden är fastställd och tillståndet är stationärt. 

Om den skadade avlider innan slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som 

svarar mot den säkerställda medicinska invaliditeten som förelåg före dödsfallet. Ersättning 

lämnas inte om dödsfallet inträffar inom två år från skadedagen. 
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C4.6 Ersättning vid dödsfall 

Om den försäkrade avlider inom två år från olyckstillfället utbetalas 20 000 kr till den 

försäkrades dödsbo. 

 

C4.7 Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk 

D Värderings- och ersättningsregler 

Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av all försäkrad 

egendom. Med marknadsvärde menar vi den skadade egendomens värde i allmänna 

handeln omedelbart före skadetillfället. 

D1 Värdering av skada på båt, motor och båttillbehör   

Vi avgör om skada på eller förlust av egendom ska ersättas genom 
• reparation 
• kontant ersättning eller  
• återanskaffning, det vill säga inköp av ny eller likvärdig begagnad egendom.  

 
Försäkringen ersätter marknadsvärdet av den stulna eller skadade egendomen, högst 
försäkringsbeloppet. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde. 
Vid reparation ersätter vi reparationskostnaden. Om reparation utförs där nya delar enligt  
D6 Värderingstabell ingår, ersätter vi delarna med så många procent av nypriset som 
framgår av tabellen. 
Egendom som inte repareras ersätts med marknadsvärdet, det vill säga 
återanskaffningskostnaden för likvärdig egendom med hänsyn till ålder och skick. Utrustning 
som var i funktionsdugligt skick ersätter vi enligt D6 Värderingstabellen.  
Har egendom köpts på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till 
kreditgivaren. 
Då skadad eller stulen egendom ersätts med likvärdig ersätts hela kostnaden. 
Vi övertar äganderätten till skadad eller stulen egendom som vi ersatt. 
Du som försäkringstagare är beställare av varor och tjänster som är nödvändiga för att 
åtgärda skadan. Du betalar självrisk och eventuella kostnader för avskrivningar och 
nedsättningar direkt till reparatören. 

D2 Värdering av personlig egendom  

Personlig egendom ersätts med marknadsvärdet, det vill säga anskaffningskostnaden för 
motsvarande egendom med hänsyn tagen till ålder och skick, omedelbart före skadan. 
 

D3 Om stulen egendom kommer tillrätta 

• är du skyldig att snarast meddela oss 
• inom 30 dagar från det att vi fått anmälan om förlusten är du skyldig att återta den 

stulna egendomen. 
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D4 Ersättning utöver försäkringsbeloppet 

Vid ersättningsbar skada på båten ersätts även skäliga kostnader för  
• provisorisk reparation eller åtgärd som är nödvändig för att rädda båten ur 

uppenbart nödläge. 
• nödvändig bärgning och förflyttning av båten från haveriplatsen till plats som är 

godkänd av oss. 
• återtransport av båten från reparationsplatsen till ordinarie båt- eller 

uppläggningsplats. 
• röjning och bortfraktning av vraket om du enligt lag är skyldig att frakta bort vraket. 

Denna kostnad ersätts vid totalförlust av båten. 
 

D5 Försäkringen ersätter inte 

• skada som endast består av nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt 
• skada som består av normalt slitage när båten använts i samband med stöld eller 

tillgrepp 
• kostnad för att förnya eller reparera sådan del av egendom som tidigare varit 

bristfällig på grund av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage, ålder, 
korrosion, röta eller bristande underhåll och vård 

• eventuell värdeminskning, kvarstående skönhetsfel eller lukt efter fackmannamässig 
reparation och åtgärd, till exempel avvikelse i färg, struktur eller mönster 

• kostnad för lackering, firmasymbol eller reklamtext som inte motsvarar sedvanligt 
seriemässigt utförande 

• merkostnad vid reparation uppkommen på grund av tidigare defekt eller vanvård 
• merkostnad uppkommen genom att reservdel, båttillbehör eller material inte har 

kunnat anskaffas på grund av importsvårigheter eller genom att tillverkningen 
upphört 

• merkostnad uppkommen genom att reparation eller transport av reservdel, 
båttillbehör eller material utförts mot förhöjd kostnad 

• kostnad för förbättring eller förändring som gjorts i samband med att skada 
reparerats 

• tidsförlust eller annan indirekt skada 
• förbättringar av båtens konstruktion. 
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D6 Värderingstabell av båt och utrustning 

I de fall marknadsvärde inte går att fastställa tillämpas nedanstående tabell för beräkning av 
ersättning. 
Avdrag på utombordsmotor, skada på växelhus eller kåpa kan minskas om avdraget skulle bli 
oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande omständigheter. Avdraget kan också falla 
bort. 
 

Föremål 

upp till  
1 år 

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 
> 5 år 

minskning/år 
Minimi- 

ersättning 

Komplett motor 
Backslag, drev, komplett ankarspel 
bogpropeller och liknande maskinell 
utrustning 
Segel av Dacron, normalmaterial eller 
liknande. 
Kylskåp, värmare och liknande utrustning 
Pontoner till RIB i hypalon 

100% 100% 90% 85% 80% 5% 20 % 

Delar till motor, drev, backslag och annan 
maskinell utrustning. Propellrar 

100% 100% 90% 85% 80% 5% 50 % 

Mast och Rigg av normalmaterial, roder, 
rak axel och fast propeller 

100% 100% 100% 100% 100% 
100% upp till 10 år, 
därefter 3% per år. 

50 % 

Mast och Rigg av kolfiber, trä eller 
liknande 

100% 100% 100% 95% 90% 10% 20 % 

Elektroniska instrument med tillbehör 
Radioutrustning inklusive högtalare och 
handmikrofoner. Segel av kevlar, kolfiber 
eller liknande 
Kapell, suflett och batteri 
Pontoner till RIB i PVC-material eller 
liknande 

100% 100% 80% 70% 60% 10% 20 % 

Säten, dynor och mattor 100% 100% 90% 80% 70% 5% 50 % 

        

D7 Nyvärdesersättning  

Nyvärdesersättning gäller för båt och/eller motor. Nyvärdesersättning innebär att en 
totalskadad båt och/eller motor ersätts med en av samma typ och årsmodell som den 
skadade egendomen under förutsättning att följande är uppfyllt: 

• är seriemässigt tillverkad och såld av svensk generalagent 
• omfattas i Sverige av fabrikantens garantier och den svenska generalagentens andra 

åtaganden 
• att skälig reparationskostnad för båten och den utrustning som tillhör båten beräknas 

överstiga 50 procent av inköpspriset 
• att skadan inträffat inom två år efter det att båten/motorn registrerades första 

gången och du ägt båten/motorn oavbrutet under denna tid. 
 
Vi har rätt att välja inköpsställe dit du som försäkringstagare ska vända dig för att hämta ut 
ny båt/motor. Om motsvarande båt/motor inte finns längre på marknaden sker beräkning 
efter senast kända nypris. Vid beräkning räknas skatter, avgifter eller annan jämförlig 
kostnad in i ersättningen.   
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D8 Underförsäkring 

Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av all försäkrad 
egendom. 
Underförsäkring innebär att försäkringsbeloppet understiger marknadsvärdet för den 
försäkrade egendomen. 
Om du är underförsäkrad i betydande mån, minskas ersättningen i förhållande till hur 
mycket mindre ditt försäkringsbelopp är jämfört med marknadsvärdet. 
 

E Allmänna bestämmelser  

Utöver försäkringsvillkoren gäller också reglerna i Försäkringsavtalslagen (FAL) för din 

försäkring. Följande allmänna bestämmelser är bland annat hämtade ur den lagen. 

E1 Avtalet och premien  

E1.1 Försäkringstiden  

Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas 

försäkringen samma dag gäller den inte förrän efter det klockslag då den tecknades. Kan 

försäkringstidens början inte fastställas, börjar den dagen efter den dag då du meddelat oss 

att du vill teckna försäkring.  

Om försäkringen är giltig endast under förutsättning att premien betalas före 

försäkringstiden, börjar den gälla dagen efter premiebetalningen.  

E1.2 Upplysningsplikt  

När du tecknar, utvidgar eller förändrar en försäkring är du skyldig att på vår begäran lämna 

upplysningar som kan vara av betydelse för att försäkring ska beviljas. Upplysningarna ska 

vara riktiga och fullständiga. Om du inser att vi har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter 

är du skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.  

E1.3 Skyldighet att anmäla riskökning  

Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och 

som är av väsentlig betydelse för risken ändras, till exempel byte av hemmahamn. 

Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan 

ersättning helt utebli.  

E1.4 Förnyelse av försäkringen  

Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av 

avtalet eller omständigheterna.  

Förnyelse sker dock inte om försäkringen vid försäkringstidens utgång har sagts upp att 

upphöra vid denna tidpunkt eller försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring 

hos ett annat bolag. 
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E1.5 Din rätt att säga upp försäkringen  

Till försäkringstidens utgång 

Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får du göra detta när som helst 

dessförinnan.  

Under försäkringstiden  

Du får alltid säga upp försäkringen med 30 dagars uppsägningstid oavsett orsak till 

uppsägning. 

Om någon av följande händelser inträffat har du rätt att säga upp försäkringen med 

omedelbar verkan: 

• om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar en annan liknande 

omständighet.  

• om försäkringen förnyats enligt avsnitt E1.4 och du inte har betalat någon del av 

premien. 

• om du utan att betala premie för denna försäkring tecknar en motsvarande 

försäkring hos ett annat bolag.  

• om vi begärt ändring av försäkringsvillkoren under försäkringstiden enligt avsnitt 

E1.7, och tiden för villkorsändringens början inte passerats.  

• om vi vid skada väsentligt åsidosätter våra skyldigheter enligt Försäkringsavtalslagen 

eller enligt försäkringsvillkoret.  

 

E1.6 Vår rätt att säga upp försäkringen  

Till försäkringstidens utgång  

Vi får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång om vi har särskilda skäl att inte 

längre bevilja försäkringen. Vår uppsägning gäller endast om skriftligt meddelande om 

uppsägningen avsänts till dig senast en månad före försäkringstidens utgång.  

Under försäkringstiden  

Vi får säga upp försäkringen att upphöra under försäkringstiden, om du eller den försäkrade 

grovt har åsidosatt era förpliktelser mot bolaget eller om det finns andra synnerliga skäl. Vår 

uppsägning blir gällande 14 dagar efter den dag då vi avsänt skriftligt meddelande till dig om 

uppsägningen.  

Beträffande uppsägning på grund av dröjsmål med betalning av premie gäller vad som sägs i  

E1.8 ”Betalning av premie”.  

E1.7 Ändring av villkoren 

Vid förnyelse av försäkringen 

Om vi önskar ändra försäkringsvillkoren meddelar vi dig detta senast i samband med att vi 

sänder dig kravet om premiebetalning. Den förnyade försäkringen gäller då för den tid och 

på de villkor som vi erbjuder.  
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Under försäkringstiden  

På begäran av oss kan försäkringsvillkoren ändras under försäkringstiden, om du eller den 

försäkrade har åsidosatt era förpliktelser mot oss med uppsåt eller genom oaktsamhet som 

inte är ringa eller om det finns synnerliga skäl. Ändringen blir gällande 14 dagar efter den 

dag då vi avsänt skriftligt meddelande till dig om ändringen.  

E1.8 Betalning av premie  

Första premien  

Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar efter den dag då vi avsänt 

premieavi till dig.  

Premie för förnyad försäkring  

Premie för en förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden 

börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att vi har avsänt 

premieavi till dig.  

Fakturaavgift 

Vid betalning på faktura tillkommer en fakturaavgift på alla pappersfakturor och alla 

månatliga e-fakturor. E-faktura vid halvårsvis- eller helårsbetalning gäller utan fakturaavgift. 

Följder av försenad betalning  

Betalas inte premien i rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift. Vi har rätt att säga upp 

försäkringen att upphöra 14 dagar efter den dag då vi skickat ett skriftligt meddelande till dig 

om uppsägningen. Försäkringen upphör inte om du inte har kunnat betala premien inom den 

angivna tidsfristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller 

utebliven lön från din huvudsakliga anställning eller liknande hinder. Då får uppsägningen 

verkan tidigast en vecka efter det att hindret fallit bort, dock senast 3 månader efter 

tidsfristens utgång.  

Betalar du premien efter det att försäkringen har upphört enligt ovan anses du ha begärt en 

ny försäkring från och med dagen efter den då premien betalades. Vill vi inte bevilja 

försäkring enligt din begäran, ska du skriftligen underrättas om detta inom 14 dagar från 

betalningsdagen. Annars anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med din begäran.  

Särskilda regler vid autogirobetalning  

Utöver vad som enligt ovan gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Om autogirot upphör 

att gälla aviseras premie för återstående del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt 

reglerna ovan.  

E1.9 Betalning av tilläggspremie  

Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, ska tilläggspremien betalas inom 14 

dagar efter den dag då vi avsände premieavi till dig.  
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Följder av dröjsmål  

Om tilläggspremie inte betalas i rätt tid får vi räkna om försäkringstiden för den ändrade 

försäkringen med hänsyn till den premie som betalats.  

Sedan skriftligt besked om sådan omräkning av försäkringstiden har avsänts till dig gäller 

försäkringen under den kortare tid som följer av omräkningen, dock minst under 14 dagar 

efter det att besked har avsänts.  

E2 Räddningsåtgärder  

Du ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa och omedelbart försöka 

begränsa skada som redan inträffat. De anvisningar som vi lämnat ska följas.  

Vi ersätter skäliga kostnader för åtgärd som vi föreskrivit eller som annars med hänsyn till 

omständigheterna är rimlig under förutsättning att det inte skäligen hade kunnat begäras att 

du tidigare skulle ha vidtagit åtgärder för att förebygga skada. Ersättning lämnas inte om du 

har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande.  

Åsidosätter du föreskrifter om räddningsåtgärder kan ersättningen minskas eller falla bort 

enligt E4. 

E3 Reglering av skada  

E3.1 Anmälan och ersättningskrav  

Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Dessutom ska den som begär ersättning vid stöld, 

rån, skadegörelse eller förlust göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat och sända in 

intyg om detta till oss. Vid skada som inträffat under transport på annat transportmedel ska 

du anmäla skadan till transportföretaget och lämna specificerat krav på ersättning och i 

skälig omfattning styrka innehav och värde av förkommen egendom. Om annan försäkring 

gäller för samma skada eller om ersättning kan erhållas av annan ska du upplysa oss om 

detta och lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer i original, bevis, läkarintyg och 

andra handlingar som vi behöver för att reglera skadan.  

E3.2 Besiktning  

Den som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning som vi vill utföra med 

anledning av inträffad skada. Skadade föremål ska behållas om vi inte medger annat. 

E3.3 Reparation  

Reparation och bärgning får - utöver vad som följer av E2 Räddningsåtgärder - ske endast 

efter vårt godkännande. Beträffande valet av reparatör, bärgare, reparationsåtgärd och 

material ska våra anvisningar följas.  

E3.4 Påföljd  

Åsidosätter du dina åligganden enligt E3.1 - E3.3 kan ersättningen minskas eller falla bort 

enligt reglerna i E4.3.  
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E3.5 Utbetalning av ersättning 

Vi betalar ersättning senast en månad efter det att du gjort vad som angetts i E3.1 - E3.3.                                                       

Eventuell livränta betalas dock successivt. 

Har du rätt till åtminstone visst belopp, utbetalar vi detta i avräkning på den slutliga 

ersättningen. 

När det gäller egendom som repareras eller återanskaffas betalar vi ersättning senast en 

månad efter det att du visat att egendomen reparerats eller återanskaffats. 

Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad egendom återställs och detta beslut 

överklagats betalar vi ersättning senast en månad efter det att vi fått reda på att besvären 

inte lett till någon ändring. 

E3.6 Ränta  

Betalar vi ersättning efter utgången av den månad som angetts i E3.5 betalar vi 

dröjsmålsränta enligt 6§ Räntelagen. Under polisutredning eller värdering enligt E5.7 betalar 

vi dock ränta endast enligt Riksbankens referensränta.  

Ränta betalas inte om beloppet är mindre än 100 kr.  

E3.7 Preskription  

Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot oss inom 10 år 

från skadehändelsen, eller i förekommande fall, från tidpunkten när det förhållande som 

enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. 

Har den ersättningsberättigade anmält skadan till oss inom den tid som anges i föregående 

stycke, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan vi lämnat slutligt besked i 

ersättningsfrågan.   

E3.8 Mervärdesskatt – moms  

Försäkringstagare som är redovisningsskyldig för moms ska svara för denna.  

E4 Nedsättning av försäkringsersättning  

E4.1 Oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades eller underlåtenhet att 

anmäla ändring 

Har du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när 

försäkringen tecknades eller låtit bli att anmäla en ändring kan ersättningen minskas med ett 

särskilt avdrag.  

Avdraget – som görs utöver eventuell självrisk – kan i allvarligare fall medföra att ingen 

ersättning alls betalas. Av betydelse är graden av uppsåt eller oaktsamhet, i vilken 

utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkringen om vi känt till det rätta 

förhållandet samt omständigheterna i övrigt.  

Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande 

omständigheter. Avdraget kan då också falla bort.  
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E4.2 Oriktig eller ofullständig uppgift vid skadereglering  

Har den som är berättigad till ersättning efter försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet oriktigt uppgivit eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av 

hans rätt till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som han annars skulle ha varit 

berättigad till att sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  

E4.3 Åsidosättande av föreskrifter i Allmänna bestämmelser om Räddningsåtgärder (E2) 

och Reglering av skada (E3.1-E3.3) 

Om du åsidosätter räddningsplikten i E2 uppsåtligen, blir det aktuellt att sätta ned 

ersättningen. Detsamma gäller om du bryter mot räddningsplikten genom grov vårdslöshet 

eller annars förstår att det finns en betydande risk för att skadan ska inträffa om 

räddningsplikten åsidosätts.  

Om du åsidosatt föreskrifterna i E3.1– E3.3 rörande reglering av skada kan ersättningen 

sättas ned. Nedsättning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna  

Avdrag görs normalt med 25 % av ersättningen utöver eventuell självrisk, lägst 5 000 kr. 

Avdraget kan höjas i allvarligare fall. Avdraget kan minskas om det efter omständigheterna 

skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande omständigheter.  

E4.4 Åsidosättande av säkerhetsföreskrift i försäkringsvillkoren  

Har du inte följt säkerhetsföreskrift i villkoren kan ersättningen, såvitt gäller dig, minskas 

med ett särskilt avdrag (utöver eventuell självrisk). Detta gäller om föreskriften har 

åsidosatts med uppsåt eller genom oaktsamhet.  

Med dig jämställs: 

• annan som har handlat med ditt samtycke,  

• den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig ekonomisk gemenskap 

med dig eller 

• den som i ditt ställe eller tillsammans med dig har haft tillsyn över försäkrad 

egendom.  

Om du bryter mot föreskriften kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad 

som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt 

eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i 

allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls.  

Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande 

omständigheter. Avdraget kan då också falla bort.  

E4.5 Generella säkerhetsföreskrifter   

För att undvika alla typer av skadehändelser ska du vara aktsam, d.v.s. göra vad du kan för 

att förhindra att en skada uppstår. När en skada uppstått, ska du göra vad du kan för att 

begränsa den. Vi betalar rimliga kostnader för detta.  
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E4.6 Framkallande av försäkringsfall  

Har du framkallat försäkringsfall med uppsåt lämnas ingen ersättning såvitt gäller dig.  

Har du framkallat eller förvärrat försäkringsfall genom grov vårdslöshet lämnas ersättning, 

såvitt gäller dig, endast i den mån det finns synnerliga skäl.  

Har du åsidosatt i villkoren angivna föreskrifter kan ersättningen sättas ned på sätt som 

anges i det villkorsavsnitt där föreskriften finns.  

Med dig jämställs annan som har handlat med ditt samtycke och den som beträffande 

försäkrad egendom har en väsentlig ekonomisk gemenskap med dig, om inte särskilda skäl 

talar mot detta.  

E5 Regler i särskilda fall  

E5.1 Annat avtal, garanti eller försäkring  

Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti 

eller liknande åtagande. Försäkringen gäller dock om du kan visa att den som gjort åtagandet 

inte kan fullgöra detta.  

E5.2 Krigsskador 

Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, 

inbördeskrig, revolution eller uppror.  

Om du är på resa utanför Sverige tillämpar vi undantaget för krigsskador bara om du rest till 

en plats där oroligheterna pågick eller om du tar del i oroligheterna eller tar befattning med 

dem som rapportör eller dylikt. I sådana fall där vi inte tillämpar undantaget ersätter vi 

merkostnad för hemresa som inte kan betalas enligt Resegarantilagen.  

E5.3 Atomskador och terroristhandling 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan 

direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess.  

Försäkringen gäller heller inte för skada genom spridning av biologiska, kemiska eller 

nukleära substanser i samband med terroristhandling. Med terroristhandling avses en 

skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och 

som framstår att vara utförd i syfte att:  

• allvarligt skrämma en befolkning, 

• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra 

eller avstå från att genomföra en viss åtgärd eller 

• att allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.  

E5.4 Dammgenombrott  

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt 

samband med genombrott av vattendamm.  
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E5.5 Force majeure  

Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, reparationsåtgärd eller 

betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, 

revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller 

liknande händelse.  

E5.6 Dubbelförsäkring  

Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot 

den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring.  

Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än som sammanlagt svarar mot 

skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen 

efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen. 

E5.7 Om det blir tvist  

Vid tvist om värdet av skadad egendom ska på begäran av någon av parterna en 

värderingsman uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska vara utsedd av svensk 

handelskammare om parterna inte enats om annat.  

Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. Parterna får lägga fram egen 

utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur han 

beräknat skadans värde. Han ska lämna sitt utlåtande inom tre månader sedan han blivit 

utsedd.  

Av ersättningen till värderingsmannen ska den försäkrade betala 1 000 kr, samt 10 % av 

överskjutande belopp, dock sammanlagt högst 50 % av värderingsmannens ersättning. Om 

skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas till ett högre belopp än det som vi 

erbjudit, betalar vi dock hela kostnaden.  

E5.8 Återkrav  

I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada, övertar vi din rätt att kräva 

ersättning av den som är ansvarig för skadan.  

E5.9 Svensk lag  

Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffade avtalet. 

E5.10 Skadeanmälningsregister   

Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister 

(GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 

 

Skaderegistrering 

Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister 

(GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt 

ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får 

reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR 

är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara 
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försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras 

på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. 

Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål. 

 

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, 

Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av 

uppgifter som förekommer i registret. 

F Övrig lagstiftning 

F1 Behandling av personuppgifter 

WaterCircles behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen 

"Behandling av personuppgifter" som du hittar på vår webbplats 

watercircles.se/personuppgifter.  

De flesta uppgifterna lämnar du själv, men vi kan även komplettera med uppgifter från andra 

källor, som folkbokföring, Transportstyrelsen, andra försäkringsförmedlare eller 

samarbetspartners.  

De personuppgifter som vi hämtar om dig används för att vi ska kunna fullgöra våra 

avtalsförpliktelser och för ändamål som är nödvändiga i försäkringsverksamheten. 

Uppgifterna används till exempel för att beräkna pris, föra statistik och marknadsföring 

genom till exempel mejl och sms.   

Dina personuppgifter behandlas med sekretess, i enlighet med WaterCircles etiska regler. 

Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för 

WaterCircles gemensamt kundregister för administration – bland annat automatisk 

adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring.    

För att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig (registerutdrag), eller korrigera 

felaktiga personuppgifter, begära radering eller för att invända mot dess användning, 

vänligen skicka e-postmeddelande till info@watercircles.se eller skriv till: 

Personuppgiftsansvarig WaterCircles Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista.         

F2 Din ångerrätt 

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller utanför bolagets affärslokaler har du 

rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill använda din 

ångerrätt måste du meddela detta muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din 

ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit 

gällande. 

Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om 

en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på 

din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kap. distans- och 

hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. 
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G Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, svensk filial, Torshamnsgatan 35, 

164 40 Kista, Sverige (Org nr: 516411-2053). Filialen finns registrerad i Bolagsverkets 

filialregister som en filial till WaterCircles Forsikring ASA  Strandveien 50, 1366 Lysaker, 

Norge (org.nr. 915 495 486).  WaterCircles Forsikring ASA finns registrerat i norska 

Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. 

WaterCircles Forsikring ASA Norge, svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt 

försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet. Därutöver står den 

svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Avseende distansavtal 

är även Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet. 

H Om du är missnöjd med oss  

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan ett telefonsamtal eller ett brev till handläggaren eller 

skaderegleraren eller till deras chef vara tillräckligt för att problemet ska klaras upp. Du kan 

även kontakta vår Klagomålsansvarig som kostnadsfritt tittar på ditt ärende igen. 

Klagomålsansvarig når du via avsett formulär på vår hemsida 

https://www.watercircles.se/klagomal/. 

Du har även möjlighet att få klagomål och tvist som rör försäkringen prövad av nedan 

angivna nämnder. 

Försäkringsbolagets Prövningsnämnd 

Skriv till Prövningsnämnden om du vill ha ditt ärende prövat. 

Skattebetalarna Försäkring 
Prövningsnämnden 
Torshamnsgatan 35 
164 40 Kista  

Telefon 010-490 09 98 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)  

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till ARN som är ett statligt organ. I 

denna nämnd sker all prövning på skriftligt underlag.  

Allmänna reklamationsnämnden  
Box 174 
101 23 Stockholm 

Telefon 08-508 860 00 
Telefax 08-508 860 01  
 

Dispaschör  

Oavsett om nämndprövning skett eller inte kan du i de flesta fall ta upp tvisten till rättslig 

prövning hos dispaschör.  

Sveriges Dispaschör, c/o Paula Bäckdén, 
Bergknallen 4, 436 40 Askim  

Telefon 0706-217678   
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Konsumenternas Försäkringsbyrå  

Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering kan du kontakta 

Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.  

Konsumenternas Försäkringsbyrå  
Box 24215 
104 51 Stockholm 

Telefon 0200-22 58 00  
 

 

Det finns också möjlighet till vägledning hos den kommunala konsumentvägledningen. 

Allmän domstol 

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol. 

I Definitioner  

Båt – med båt avses skrov och styranordning. Med båt likställs skepp om inget annat särskilt 

anges.  

Båttillbehör – med båttillbehör avses sådan egendom som är fast monterad på båten. 

Egendomen omfattas också om den tillfälligt skruvas loss för underhåll eller som 

brottsförebyggande åtgärd. Utombordsmotor omfattas endast om dess motornummer är 

inskrivet i försäkringsbrevet. 

Båttillbehör är också sådan egendom som inte är fast monterad men som avser 

säkerhetsutrustning ombord på båten till exempel flytvästar, kikare, verktyg, reservdelar 

inklusive en uppsättning reservpropellrar, VHF, GPS (eller plotter), radar mm.  

Båtvagn – båttrailer som inte är registrerad. 

Dispaschör – av regeringen utsedd som skiljedomare i tvister om sjöförsäkringsavtal.  

Fast monterad – utrustning som är fastsatt med bult, skruv, svetsning eller liknande i båtens 

skrov eller inredning så att det krävs verktyg för att a bort den.  

Försäkrad - var och en till vars förmån försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. Se även 

begreppet försäkringstagare. 

Försäkringstagare - den som har avtal om försäkring med bolaget. Se även begreppet 

försäkrad. 

Godkända lås, kätting mm – lås som Stöldskyddsföreningen godkänt och som används för 

att försäkringen ska gälla utan nedsättning. I försäkringen framgår när vi kräver godkända 

lås. 

Jolle – se släpjolle   
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Lösöre – se personlig egendom  

Marknadsvärde – den skadade egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före 

skadetillfället. 

Personlig egendom – med personlig egendom avses sådan egendom för privat bruk som 

finns ombord på båten och som inte är båttillbehör eller sådan utrustning som inte kan 

anses som normalt för den typ av båt som är försäkrad.  

Plötsligt och oförutsedd händelse – för att Allrisk ska gälla ska en skada eller förlust*) ha 

orsakats av en händelse som är både plötslig och oförutsedd.  

Plötsligheten innebära att den händelsen som utlöst skadan haft ett förhållandevis snabbt 

förlopp. Skador genom slitage eller åldersförändring ersätts inte. Att händelsen ska ha varit 

oförutsedd innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt inte gått att förutse 

och därigenom förhindra. 

*) som förlust räknas inte stöld 

Prisbasbelopp – med prisbasbelopp avses här det prisbasbelopp som fastställts enligt Lag 

om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade.  

Självrisk – den del av skadekostnaden, som den försäkrade själv svarar för. Självrisken dras 

av från skadekostnaden.   

Släpjolle – med släpjolle avses sådan båt som används tillsammans med den försäkrade 

båten och ska stå i proportion till den försäkrade båtens storlek och värde. Den försäkrade 

båten måste vara en inombordsmotorbåt eller segelbåt. 

Småbåt – båt som har maximalt försäkringsbelopp på 25 000 kr, roddbåt eller kanot, 

motorstyrka maximalt 10 hk eller segelbåt med segelyta på maximalt 10 kvm.  

Stöldbegärlig egendom 

Med stöldbegärlig egendom menar vi: 

 föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar 

 fick- och armbandsur  

 antikviteter, konstverk, handknutna mattor  

 pälsar och pälsverk  

 mynt-, sedel- och frimärkssamling 

 mobila telefoner, annan elektronisk kommunikationsutrustning samt tillbehör till 

dessa  

 musikinstrument  

 datorer, datorutrustning  

 alkoholhaltiga drycker 

 vapen med tillbehör, ammunition samt föremål med särskilt samlarvärde. 
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Säkerhetsföreskrift - Med säkerhetsföreskrifter avses föreskrifter om vissa bestämda 

handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada. Den som 

bryter mot säkerhetsföreskrifter riskerar att få avdrag på ersättningen. 

Underförsäkring - försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att återanskaffa 
motsvarande egendom. Om marknadsvärdet på båten är högre än försäkringsbeloppet har 
du inte fullt försäkringsskydd. Detta kallas underförsäkring. Om du t ex har ett 
försäkringsbelopp på 100 000 kr, men marknadsvärdet är 200 000 kr, så har du bara 
försäkring för halva värdet. Det innebär att ersättning vid skada halveras.  

Uppläggningsmaterial 

Med uppläggningsmaterial menar vi: 

• bockar, vaggor, stöttor 

• oregistrerad båtvagn 

• presenningar samt 

• annat uppläggningsmaterial. 

Uppläggningsmaterial är försäkrat för högst 20 000 kr utöver båtens försäkringsbelopp, se 

avsnitt A5.  

Yrkesmässig – när verksamhet bedrivs som yrke och mot betalning. 


