Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det
fullständiga villkoret, som finns på svenskasjo.se. Du kan också få dem hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Ansvarsförsäkring för båt.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

✓ Ansvarförsäkring

x Undantag för ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du som
privatperson i egenskap av ägare, förare eller
brukare av den försäkrade båten krävs på
skadestånd. Vi utreder om du är
skadeståndsskyldig, förhandlar med den som
kräver skadestånd och för din talan vid en eventuell
rättegång. Högsta ersättning är 33 miljoner kr varav
10 miljoner kr för sakskada.

Du får inte ersättning om skadeståndskravet är för
skador på något som du hyr, lånar eller tar hand
om, eller på grund av att du inte har tagit bort vrak.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?

Var gäller försäkringen?
✓Vid uppläggning: Inom Sverige.
✓Vid färd: Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten. I
Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt
och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes. Under månaderna juni, juli och augusti i
Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands
Ijsselmeer och Neva och Ladoga.

Vilka är mina skyldigheter?
— Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkring. Detta inkluderar skrov och
motornummer
— Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer. Uppgifterna påverkar din premie och
vilken ersättning du får om något skulle hända.
— Informera oss om förändringar. Det kan vara om du byter motor eller flyttar båten till en annan
hemmahamn.
— Följ alltid lagar, föreskrifter och instruktioner från tillverkare.
— Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller
ingen ersättning alls, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Exempel på att vara
aktsam är att båten och båtens utrustning är i sjövärdigt skick.
— Det finns särskilda krav för båten, förare och lås. Du kan läsa om dem i försäkringens fullständiga
villkor.
När och hur skall jag betala?
Du ska betala första premien för försäkringen inom 14 dagar från att vi har skickat krav på premie.
Du kan betala via faktura eller e-faktura.
När slutar och börjar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar normalt att gälla vid teckningstillfället. Sedan gäller försäkringen normalt ett år i
taget, och förnyas genom att du betalar för den nya perioden.
Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill, genom att kontakta vår kundservice.
När du har meddelat det avslutas försäkringen vid nästa huvudförfallodag. Försäkringen avslutas
direkt om du inte längre äger den försäkrade båten.

