
Det här är ett faktablad för försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det fullständiga villkoret, som finns på 

svenskasjo.se. Du kan också få dem hemskickade av vår kundservice. Den omfattning som du har valt framgår av ditt försäkringsbrev,

som tillsammans med villkoren utgör avtalet mellan dig och oss.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Båtolycksfall gäller om du skadas i ett olycksfall. Försäkringen omfattar, förutom den försäkrade upp till 11 personer 

(besättningsmedlemmar eller gäster). 

Vad ingår i försäkringen? 

✓ Medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga)

✓ Vårdavgift vid sjukhusvistelse

✓ Hjälpmedel högst 50 000 kr

✓ Kristerapi upp till 10 tillfällen

✓ Kostnader för vård och behandling, resor och

merkostnader

✓ Ärr efter olycksfall

✓ Dödsfall på grund av olycksfall 50 000 kr

Försäkringsbeloppet är 1 221 000 kr. Från och med
76 år avtrappas försäkringsbeloppet med 80 % fram 
till slutåldern för försäkringen. 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Här beskrivs en sammanfattning av vilka undantagna 
risker som försäkringen har. Se fullständiga villkor för 
mer information. 

x Försäkringen ersätter inte olycksfall som redan har 

inträffat innan försäkringen tecknades. 

x Försäkringen ersätter inte följder av ett olycksfall som 

förvärrats av kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring, 
fysiskt eller psykiskt handikapp) som den försäkrade 
hade när olycksfallsskadan inträffade eller som har 
tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan. 

Finns det några begränsningar av 

vad försäkringen täcker? 

Här beskrivs de viktigaste begränsningarna i 
försäkringen. Se fullständiga villkor för mer information. 

! 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.

! En förutsättning för att få ersättning för ärr är att

skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.

! Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av

krig, vissa terrorhandlingar och atomkärnreaktioner.

Svenska Sjö – Båtolycksfall
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Svenska Sjö, 556221-0343, Sverige Produkt: Olycksfallsförsäkring
Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Försäkring filial | 106 26 Stockholm | Bolagsverket | Org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark



Var gäller försäkringen? 

✓ 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.

Vilka är mina skyldigheter? 

— Om något händer är det viktigt att du anmäler det till oss så snart du kan. Det finns preskriptionsregler som bestämmer 

hur lång tid efter händelsen du kan få ersättning. 

När och hur ska jag betala? 

Första premien ska betalas inom 14 dagar från att Svenska Sjö har skickat krav på premie. Premien kan betalas helårsvis 

eller kvartalsvis.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla från den dag och tidpunkt du tecknar den. Sedan gäller försäkringen normalt ett år i taget, och 

förnyas genom att du betalar för den nya perioden. Du kan ha kvar försäkringen tills du är 90 år. 

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 som olycksfallsförsäkringen är knuten till.




