
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? 
Vår helförsäkring är en omfattande båtförsäkring för din trygghet på sjön. För dig som inte är medlem i 
medlem i någon av: Svenska Kryssarklubben, Båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen eller Svenska 
Seglarförbundet. 

Vad ingår i försäkringen? 
✓ Ansvarförsäkring

Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du som privat- 
person 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.

✓ Rättskydd, 3pbb
Rättsskydd hjälper dig om du som privatperson
hamnar i en rättstvist i egenskap av ägare, förare
eller brukare av den försäkrade båten.
Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader
om du hamnar i en tvist med någon på grund av en
kollision eller vid reparation, köp eller försäljning av
din båt. Tvisten ska kunna prövas av dispaschör
eller allmän domstol. Vi ersätter även motpartens
kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning
är 3 prisbasbelopp.

✓ Stöld / Skadegörelse
Du får ersättning om båten blir stulen, skadas när
någon försöker stjäla den och vid skadegörelse.

✓ Sjösättning, Uppläggning / Transport
Du får ersättning för skador som orsakats av en 
plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse 
när båten är på land, sjösätts, tas upp och 
transporteras.

✓ Brand
Du får ersättning om båten skadas av blixtnedslag, 
explosion eller eld med öppen låga.

✓ Glasskada
Du får ersättning för plötslig skada på vindruta eller 
annan glasdörr eller glaslucka.

✓ Sjöskada
Du får ersättning för skador som direkt orsakas av 
grundstötning, sammanstötning, strandning, kantring 
eller av någon annan plötslig, oförutsedd och utifrån 
kommande händelse. Du får även ersättning för 
bogsering om båten får en skada som ersätts av 
försäkringen.

✓ Assistans dygnet runt
Assistans hjälper dig vid plötsliga och oförutsedda 
händelser, till exempel motorhaveri, oväntade 
bränslestopp eller om båten sliter sig och driver ute i 
en farled.

Vad ingår inte i försäkringen? 
x Undantag för ansvarsförsäkring 

  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. 

x Undantag för Rättskydd 
  Rättsskydd gäller inte för tvister som har att göra 
med ditt arbete, mellan båtens delägare, belopp 
som är lägre än ett halvt prisbasbelopp eller vid 
grupptalan. 

x Undantag för Stöld och skadegörelse 
 Du får inte ersättning för 
• skador som orsakas av en person i ditt hushåll 
• skador som enbart består av repor i båtens ytskikt  
• skador som orsakas av is, snö, frysning,

korrosion, vatten, fukt, mögel eller djur 
• saker som tappas eller faller överbord 
• skador på motorn.

x Undantag för Brand 
  Du får inte ersättning om motor som skadats av en 
explosion i själva motorn, eller för elektronik och 
kablar som skadats av kortslutning. 

x Undantag för Sjöskada 
 Du får inte ersättning 
• om motorn skadas för att den tappas i vattnet,

lossnar eller överhettas
• om motorn skadas på grund av igensatta

vattenintag och ledningar (det kan i vissa fall
ersättas av Maskinskada) 

• saker som tappas eller faller överbord 
• för skador som orsakas av is, snö, frysning,

korrosion, vatten, fukt, mögel eller djur.

x Undantag för Assistans 
 Vår assistans gäller inte:

• när du eller någon annan använder båten i arbetet
• om du beställer bogsering utan att först ha

kontaktat företaget Team Marin.
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x Undantag för Glasskada 
  Du får inte ersättning för slitage, repor 
nedsmutsning eller missfärgning. 



Tilläggsförsäkringar 
Helförsäkring ej medlem 

✓ Allriskförsäkring
Försäkringen ersätter skada på eller förlust av
båtspecifik utrustning genom plötslig och oförutsedd
händelse till exempel utrustning som lossat från sina
fästen och gått överbord så som utombordsmotor
och propeller. Högsta ersättning är 50 000 kr.

✓Maskinskada
Du får ersättning vid skador på båtens motor för
framdrivning eller på drev och backslag om skadan
orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.

✓ Båtolycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller i samma
giltighetsområde som båtens försäkring.
Försäkringen gäller då den försäkrade befinner sig
på plats där den försäkrade båten ligger förtöjd eller
förvaras. Försäkringen gäller även under färd med
båten eller då arbete utförs på båten liksom i
samband med sjösättning och upptagning av
densamma. Försäkringen omfattar, förutom den
försäkrade upp till 11 personer
(besättningsmedlemmar eller gäster) och den gäller
även när dessa arbetar med båten på land.

✓ Släpjolle upp till 30 000 kr
✓ Registrerad båtvagn upp till 50 000 kr

Se separat faktablad.
✓ Utökat skydd för elektronisk utrustning

Försäkringen kan då omfatta ett högre försäkrings- 
belopp än 10 % av båtens försäkringsvärde.

✓ Utökat skydd för personlig utrustning
Försäkringen kan då omfatta ett högre
försäkringsbelopp än 5 000 kr.

✓ Sportfiske
Bland annat högre ersättning för personlig
utrustning (30 000 kr), högre ersättning för
elektroniska instrument (20 % av försäkringsvärdet)
och båtolycksfallsförsäkring.

Vad ingår inte i försäkringen? 

Undantag för tilläggsförsäkringar 

x Undantag Allriskförsäkring 
• Skada där ersättning kan lämnas genom något

annat, tillämpbart skademoment.
• Skada på motor och/eller kraftöverföring som

orsakats av annan händelse än förlust.
• Skada som endast består i nedsmutsning,

missfärgning eller repor i ytskikt.
• Skada på båt som används i förvärvsverksamhet
• Skada orsakad av konstruktions- eller materialfel,

förslitning, åldersförändring, röta, korrosion,
bristande underhåll, vanvård eller annan tidigare
defekt.

• Skada genom olovligt brukande, förskingring,
olovligt förfogande eller bedrägeri. Explosion i
motor och avgassystem.

• Skada orsakad av is, snö, frysning, mögel. Skada
orsakad av felaktig eller icke fackmannamässig
installation.

• Skada genom olovligt brukande, förskingring,
olovligt förfogande eller bedrägeri. Explosion i
motor och avgassystem.

x Maskinskada gäller inte 
• för skada orsakad av korrosion eller frysning
• för motorer som är äldre än 14 år
• om motorn förloras för att den tappas överbord.

x Undantag för båtolycksfallsförsäkring  
• När båten är stulen, under stöldförsök eller annat

tillgreppsbrott. När båten är uthyrd. 
• Om olyckan orsakats av för många personer i

båten.  
• I samband med sjö- och torrsättning för annan än

försäkringstagaren och dennes *familj.
• Om den försäkrade båten används som

huvudsaklig bostad.
*med familj räknas maka/make/sambo registrerad
partner samt hemmavarande barn under 23 år
som är folkbokförda på samma adress som
försäkringstagaren.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker? 
! För båten och båtens tillbehör är högsta 
ersättning
antingen marknadsvärdet eller ditt försäkringsbelopp,
 beroende på vilket av dem som är lägre. I följande 
fall finns det andra maxbelopp:
• Personlig utrustning  10 000 kr.
• Elektronisk utrustning 10 % av båtens 

försäkringsvärde.
• täckningsmaterial, stöttor, vaggor och båtvagnar 

som inte är registreringspliktiga: 20 000 kr.
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Var gäller försäkringen? 
✓Vid uppläggning: I 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.
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