Förköpsinformation
båtolycksfall

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av
riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi
det svenska båtlivet.

Förköpsinformation

Båtolycksfall (Avtal 50318)
INFORMATION FÖRE OCH EFTER KÖP

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

VARFÖR BEHÖVER DU BÅTOLYCKSFALL?

De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden de vistas på arbetet. När det gäller skyddet på fritiden är det ofta sämre
ställt.

ETT EXTRA SKYDD VID OLYCKSFALL PÅ RESA MED BÅTEN

Båtolycksfall gäller i samma giltighetsområde som båtens försäkring. Försäkringen ersätter kostnader i samband med
ett olycksfall, som exempelvis läkarbesök och resor till och från sjukhuset. Skulle du få en bestående skada kan du få
ekonomisk hjälp från försäkringen. Det är ingen risk att du överförsäkrar dig eftersom du kan få ersättning från flera
olycksfallsförsäkringar oberoende av varandra. Kostnader ersätts dock bara från en försäkring.

VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER?

Båtolycksfall gäller under färd med båten eller då arbete utförs på båten. Är båten utanför Norden när du råkar ut för
en olycksfallsskada gäller försäkringen med undantaget att den inte ersätter läke-, rese-, tandskade- och merkostnader. Tänk därför på att ha en reseförsäkring som täcker även kostnaderna (ingår vanligtvis i hemförsäkringen).

VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGEN?

Båtolycksfall kan tecknas som tilläggsförsäkring av den som har sin båt försäkrad i Svenska Sjö AB. Försäkringen
omfattar, förutom den försäkrade upp till 11 personer (besättningsmedlemmar eller gäster).

FÖRSÄKRINGSBELOPP

■ Försäkringsbeloppet anger hur stor ersättning du kan få för nedsatt funktionsförmåga.
■ Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet.
■ Från och med 76 år avtrappas försäkringsbeloppet med 80 % fram till slutåldern för försäkringen.

Kort om Båtolycksfall
DET HÄR KAN DU FÅ ERSÄTTNING FÖR

Nedsatt funktionsförmåga, läke-, rese- och tandkostnader, sjukhusvistelse, hjälpmedel, merkostnader, ärr och dödsfallbelopp.

Nedsatt funktionsförmåga

Båtolycksfall ger ersättning för en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du har och hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 %.

Försäkringen ersätter

■ Medicinsk invaliditet vid olycksfall.

DET HÄR INGÅR I FÖRSÄKRINGEN

Vad försäkringen ersätter – och inte. I följande avsnitt kan du se vad som ersätts av Båtolycksfall. Vi har också listat
några viktiga exempel på det som inte ersätts. En mer omfattande beskrivning hittar du i försäkringsvillkoret.

Läke-, rese- och tandskadekostnader

Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling och tandvård efter ett olycksfall. Dessutom kan du få ersättning
för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.

Försäkringen ersätter

■ Kostnader, t ex for ett läkarbesök eller en taxiresa till sjukhuset, i längst 5 år efter olycksfallet.
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Försäkringen ersätter inte
■
■
■
■

Kostnader utanför Norden.
Förlorad arbetsinkomst.
Kostnader för privat vård.
Tandskada p g a tuggning eller bitning.

Sjukhusvistelse

Om du blir inskriven på sjukhus för vård och ligger kvar över natten betalar vi ut
ersättning för sjukhusvistelse. Du får ersättning från första dagen, utan karenstid.

Försäkringen ersätter
■ Vårdavgiften.

Hjälpmedel

Om du efter den akuta behandlingstiden fortfarande har nedsatt funktionsförmåga kan du få hjälp med kostnaderna
för rehabiliteringshjälpmedel som är medicinskt motiverade av läkare. Hjälpmedel och kostnader ska på förhand godkännas av Trygg-Hansa. Ersättningen är högst 50 000 kr och betalas ut i längst 5 år.

Försäkringen ersätter

■ Kostnad for rehabiliteringshjälpmedel.
■ Handikappfordon och liknande hjälpmedel.

Försäkringen ersätter inte

■ Kostnader som ersätts från annat håll, till exempel enligt lag.

Merkostnader

För olycksfallsskador som kräver läkarbehandling kan du få ersättning för merkostnader, t ex kläder och glasögon som
skadats. Om nyckelperson i besättningen ombord på båten drabbas av ett olycksfall gäller försäkringen även för merkostnader i samband med att båten behöver bogseras till närmsta båtklubb/marina.

Försäkringen ersätter
■
■
■
■

Kläder, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadas.
Nödvändiga merkostnader som olycksfallet medför under den akuta behandlingstiden.
Bogseringskostnader till närmsta båtklubb/marina.
Skälig merkostnad för hamnhyra/båtplatshyra.

Försäkringen ersätter inte

■ Merkostnader utanför Norden.
■ Förlorad arbetsinkomst.
■ Övriga personliga tillhörigheter som skadas.

Ärr

Ersättning lämnas för ärr eller annan utseendemässig förändring på grund av olycksfall som krävt läkarbehandling.
Bedömningen kan göras tidigast 1år efter skadan.

Försäkringen ersätter

■ Ärr eller annan utseendemässig förändring enligt Trygg-Hansas ersättningstabell.

Försäkringen ersätter inte

■ Ärr eller annan utseendemässig förändring vid skador som inte krävt läkarbehandling.
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Dödsfallsbelopp
Om man avlider på grund av ett olycksfall på båten betalas ett dödsfallsbelopp ut.
Utbetalningen görs till dödsboet, om du inte har valt en annan förmånstagare.

Försäkringen ersätter

■ Dödsfall som sker inom tre år efter olycksfallet. Ersättningen är 50 000 kr.

Försäkringen ersätter inte

■ Dödsfall av annan orsak än olycksfall

Viktiga begränsningar
■
■
■
■
■
■
■
■

Försäkringen gäller inte för olycksfall som redan har inträffat före det att du tecknade försäkringen.
Försäkringen gäller inte för olycksfall som uppstår utanför båtens giltighetsområde.
Försäkringen gäller inte for olycksfall när båten är stulen, under stöldförsök eller annat tillgreppsbrott.
Försäkringen gäller inte när båten är uthyrd.
Försäkringen gäller inte om olyckan orsakats av för många personer i båten.
Försäkringen gäller inte i samband med sjö- och torrsättning för annan än försäkringstagaren och dennes familj.
Försäkringen gäller inte om den försäkrade båten används som huvudsaklig bostad.
Försäkringen gäller inte för olycksfall som uppkommer om man utför eller medverkar till brottslig handling som
enligt svensk lag kan leda till fängelse.

SÅ RÄKNAR VI – ERSÄTTNING VID NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 1 101 300 kr till och med 75 årsdagen och 220 260 kr mellan 76 till 90 år.

SÅ GÖRS BEDÖMNINGEN

I samråd med läkare bedömer vi först hur pass nedsatt funktionsförmågan är (d v s hur stor den medicinska invaliditeten är). En förutsättning för bedömningen är att skadan är bestående. När vi sedan fastställer ersättningen utgår
vi från en invaliditetstabell som är gemensam för hela försäkringsbranschen. Invaliditetsgraden i tabellen anger hur
många procent av försäkringsbeloppet man får i ersättning.

Viktigt att tänka på

■ Det finns preskriptionsregler för hur länge efter skadetillfället man kan anmäla en skada till oss. Därför är det
viktigt att man inte väntar med att anmäla skada.
■ Om det finns ett samband mellan en olycksfallsskada och användning av alkohol, andra berusningsmedel,
narkotika eller läkemedel, får man minskad eller ingen ersättning.

VAD DU SKA TÄNKA PÅ FÖR ATT FÅ RÄTT ERSÄTTNING
Om du råkar ut för en skada

Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden som sjukhusvistelse räcker det oftast med ett samtal.
Du anmäler skadan till Svenska Sjö som tar kontakt med oss på Trygg-Hansa för fortsatt skadehantering.

Om du inte är nöjd?

Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du begära prövning hos någon av de nämnder som finns. Exempel på
sådana är Försäkringsnämnden och Allmänna Reklamationsnämnden. Fullständig information kring nämnderna och
hur du kommer i kontakt med dem hittar du i våra villkor eller på trygghansa.se. Du kan också vända dig till allmän
domstol. Då kan du ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd. Du som har rättsskydd hos oss kan få ersättning för dina ombudskostnader vid tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.
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HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Svenska Sjö är en anknuten försäkringsförmedlare till Trygg-Hansa filial och är som sådan personuppgiftsbiträde till
Trygg-Hansa. Svenska Sjö utför mycket av det arbete som Trygg-Hansa vanligtvis utför, såsom inhämtande av uppgifter för premieberäkning och administration av försäkringen. Svenska Sjö och Trygg-Hansa har i avtal reglerat att
Svenska Sjö inte ska lämna några personuppgifter vidare till Trygg-Hansa utöver vad som exempelvis krävs för skadereglering av vissa skadetyper, såsom bland annat rättskydd, samt vid revison. Svenska Sjö lämnar också i sin egenskap av personuppgiftsbiträde ut personuppgifter till Larmtjänst för efterlysning av stulna objekt.
Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring av Svenska Sjö genom t.ex. e-post eller sms. Svenska
Sjö lagrar inte personuppgifterna längre än nödvändigt t.ex. enligt lag. För marknadsföringsändamål kan Svenska Sjö
komma att lagra uppgifterna i upp till ett år efter att försäkringen upphört att gälla.

PRISFÖRFRÅGAN PÅ INTERNET

Vi behöver ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi
uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling).
Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring av Svenska Sjö genom t.ex. e-post eller sms upp till
ett år efter du gjort en prisförfrågan. Vill du inte lämna ditt personnummer kan du endast få en prisuppskattning.
Kontakta oss i så fall.
Svenska Sjö AB, 185 23 Vaxholm, är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter hänförliga till försäkringarna; premieberäkning, administration och skadereglering. För marknadsföring och marknadsändamål är Svenska
Sjö AB själv personuppgiftsansvarig.
Nedan finner du försäkringsgivarens, Trygg-Hansas, generella information om hanterande av personuppgifter.

Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar inte några av dina känsliga personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din försäkring, till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut ersättning om du drabbas av en skada samt göra analyser och beräkningar på statistiskt material. Läs gärna hela vår ”Information om behandling av personuppgifter”
på trygghansa.se/personuppgifter. Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål, vilka
parter vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter. Då du ingår i ett särskilt avtal gäller särskilda villkor och med ändring av det som står i Information om behandling av personuppgifter
kommer Trygg-Hansa aldrig dela dina uppgifter med någon part i marknadsföringssyfte. Om du inte har tillgång
till internet kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få informationen. Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha hjälp, skriv till dpo@trygghansa.se.

Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare för denna försäkring är Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Svensk lag
tillämpas på ditt avtal med oss. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet, och vi står även under svenska
Finansinspektionens tillsyn. Du hittar Finansinspektionens kontaktuppgifter på trygghansa.se.

Fullständiga villkor

Det här är en kortfattad information om försäkringen. För försäkringsvillkor gå in på www.svenskasjo.se
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