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



Vi seglare äger Svenska Sjö
Svenska Sjö stödjer Svensk Segling
Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier och smidig skadereglering. En ut-
märkt båt försäkring helt enkelt. Både för medlemmarna och klubben. Kunderna är också väldigt nöjda 
med Svenska Sjö. Av de som råkat ut för skada är hela 90 % mycket nöjda med handläggningen. Dessut-
om införs nu införs resultatbonus. Gör Svenska Sjö ett överskott så återbetalas en del direkt till kunder-
na i form av bonus på nästa års premie och en annan del går till ägarorganisationerna, däribland Svenska 
Seglarförbundet. Därmed får vi inom Svensk Segling ytterligare medel att utveckla vår verksamhet.

Svenska Sjö stödjer också Svensk Segling genom att som försäkringspartner erbjuda anpassade 
 trygghetslösningar för klubbar och seglare men också genom ekonomisk stöttning.  Klubbstöd och 
Allsvenskan Segling är, förutom en andel av överskottet, exempel på den stöttningen. Bli nöjd kund i 
Svenska Sjö samtidigt som du stödjer Svensk  Segling.

Våra försäkringar
Tillsammans med Svenska Sjö – vårt eget bolag, kan vi nu erbjuda ett riktigt bra försäkringsskydd för 
klubbar och medlemmar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

 ■ Klubbförsäkring 
 ■ Tävlingslicensförsäkring 
 ■ Kompletterande olycksfallsförsäkring
 ■ Båtförsäkring - Försäkring av klubbens egna båtar & medlemmars båtar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

2



Klubbförsäkring
Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i  
Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra 
 sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra prisvärda  
tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom.  
Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan. 

Övergripande innehåll
 ■ Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar. Gäller inom klubbens   

områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för 
 medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats. Gäller ej vid tävling på annan plats. Icke 
 medlemmar som är deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas  också 
av försäkringen inom klubbens områden under av klubben anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. 
Med aktivitet avses ej tävling.

 ■ Försäkring för klubbens verksamhet (egendom, hyresförlust, extrakostnad, styrelseansvar och ansvar vid lyft).

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

*1 Prisbasbelopp (Pbb) 2022 = 48 300 kr

Valbara tilläggförsäkringar
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Tilläggsförsäkringar

Utökad egendomsförsäkring, nu med möjlighet till fullvärde
När grundförsäkringen inte räcker till (2 basbelopp) kan klubben teckna tilläggsförsäkring för byggnader och lös egen-
dom. Klubben väljer själv om byggnaden ska försäkras som första risk – alternativt fullvärdesförsäkring. Självrisk 20% 
av prisbasbeloppet. Bryggor och bommar kan endast brandförsäkras. För fullvärde begär offert.

OBS! För att inbrottsförsäkringen ska gälla ska klubbens lokaler vara låsta med godkända lås (Stöldskyddsföreningen 
ger gärna goda råd): Högre belopp för byggnader och lös egendom kan tecknas som tilläggsförsäkring.

Styrelseansvarsförsäkring – 1 962 kr
Föreningsförsäkring BAS försäkringsbelopp om 500 000 kr kan höjas till 1 500 000 kr. 
Ingen självrisk utgår.

Utökat ansvar vid lyft – 3 765 kr
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas båtklubben vid lyft av båt.  
Grundförsäkringens försäkringsbelopp på 1 000 000 kr kan höjas till 2 500 000 kr.

Försäkring av klubbens båtar
Vi erbjuder båtförsäkringar med ett heltäckande innehåll för klubbens egna båtar. Extra förmånligt vid flerbåtsavtal – 
alla båtar blir samlade på ett försäkringsbrev med förmånliga premier.

Teckna tilläggsförsäkring 
direkt med Svenska Sjö

Tilläggsförsäkringar (Ex fullvärde för byggnader och utökade försäkringsbelopp) tecknas av respektive klubb direkt 
med Svenska Sjö. Ring 010-490 49 00. Tala gärna med Barbro Blomqvist eller Lena Sarfjäll-Englund, som är specialis-
ter på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. De kan även nås via e-post: info@svenskasjo.se

Mer information och villkor hittar du på https://svenskasjo.se/for-batklubbar/#ssf

√√√
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Tävlingslicensförsäkring – utökat skydd

Olycksfallsförsäkring
För att kappsegla i Sverige, på nationell eller internationell nivå, krävs att ansvarig ombord (normalt rorsman) kan upp-
visa giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Svenska Seglarförbundet rekomenderar dock att alla 
ombord har en tävlingslicens pga den förmånliga olyckfallsförsäkringen som gäller vid kappsegling. För Allsvenskan 
och Mästarnas Mästare krävs att hela besättningen har en tävlingslicens. Information om krav på tävlingslicens skall 
finnas i Notice of Race. Licensförsäkring ingår i tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet och kan inte teck-
nas separat.

Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 12 år är undantagna licensregel.

Olycksomfattning: 500 000 kr i försäkringsbelopp.
Gäller för: Licensinnehavare. 
Gäller när: Under tävling samt resa till och från.

Försäkringen ersätter:
 ■ Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 % och beräknas 

utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 %. *)
 ■ Ärr enligt tabell.
 ■ Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader.
 ■ Merkostnader - under akut läkningstid intill 120 000 kr.
 ■ Personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
 ■ Sjukhusvård till 18 års ålder 100 kr/dag i högst 90 dagar.
 ■ Hjälpmedel intill 80 000 kr.
 ■ Dödsfallsersättning 50 000 kr.
 ■ Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. Psykolog.

*) Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr.
Försäkringen ingår i licensen och kan inte tecknas separat.

Värt att veta om olycksfallsförsäkringar 
Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar. Ex om du är med i en av våra klubbar, har tävlingslicens  
och en  frivilligt utökad olycksfallsförsäkring. Ersättning som inte motsvarar en faktisk kostnad,  
till exempel ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan då betalas ut från  
flera försäkringar.

För att kappsegla i Sverige, på nationell eller 
internationell nivå, krävs att ansvarig ombord 
(normalt rorsman) kan uppvisa giltig tävlings-
licens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.
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Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring för lånad, hyrd eller på annat sätt nyttjad båt under tävling och träning.
Gäller för: Innehavare av licens utfärdad av Svenska Seglarförbundet, SSF.
Omfattning: 33 000 000 SEK per skada för personskada, varav 10 000 000 SEK för sakskada. Vid tävling utanför Nor-
den gäller dock 15 000 000 SEK för sakskada.
Geografisk omfattning: Hela världen, utanför Sverige under tillfällig vistelse för träning och tävling. 

Gäller ej utanför Sverige om licenstagaren har sin huvudsakliga hemvist utanför Sverige.

Självrisk: 5 000 SEK per skada.

Särskilda begränsningar: 
 ■ Gäller endast under tävling och träning. 
 ■ Gäller endast för båttyper som är JSM-, SM- och OS-klasser.
 ■ Gäller endast för skada som inte omfattas av gällande ansvarsförsäkring för den framförda båten.
 ■ Gäller ej i Norden vid skada där licenshavaren framfört egen eller av närstående ägd båt.
 ■ Ersätter inte skador på egen eller lånad båt

Villkor: Aktuellt villkor för Båtförsäkring, se vår hemsida svenskasjo.se

Mer information och villkor hittar du på https://svenskasjo.se/for-batklubbar/#ssflicens
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Försäkring för båtar
Försäkring av klubbens egna båtar
Svenska Sjö erbjuder försäkring med omfattande innehåll för klubbens båtar och stor valmöjlighet avseende 
 självrisker. Alla båtar på ett samlingsbrev vilket gör det enkelt att administrera för klubben. Extra rabatter vid  
avtal om flera båtar (Samma försäkring/omfattning som hel medlem). 

Båtförsäkring för medlemmar
10 % rabatt på Båtförsäkring Medlem. Självriskbonus vid skadefrihet och assistans  dygnet runt. 

Båtförsäkring Medlem – Maskin ingår för motorer yngre än 5 år. Allrisk och Utökat seglingsom-
råde ingår  utan extra premie. Maskintillägg för motorer äldre än 5 år kan tecknas till motorn är 10 år 
och gäller till  motorn är 14 år. Åldersavdragen är låga. Exempelvis ersätts en 25 år gammal skadad mast 
som inte går att reparera med 75 % av nyvärdet. Maximalt åldersavdrag för mast, bom och rullsystem 
av normalt material är 50 % av nyvärdet.

Segeljolleförsäkring Norden – Gäller vid träning och tävling i hela norden. Försäkringen Båt-
försäkring  Medlem inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav 1 miljon euro i sakskada. Maximalt försäk-
ringsbelopp är 100 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Båtförsäkring Medlem. Självris-
ken är 2 000 kr per skadetillfälle.

Racing Europa – Gäller i hela Europa vid träning och tävling. Innehåller utöver Segeljolleförsäkring 
Norden ett utökat ansvarsbelopp för sakskada, 1,5 miljoner euro. Sammanlagt ansvarsbelopp sak och 
personskada 33 mkr.

En mer komplett beskrivning av försäkringarna finns på www.svenskasjo.se.  
Där kan du också räkna ut din premie.

Gå in på svenskasjo.se eller ring 010490 49 00
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