Villkor Båtvagnsförsäkring
Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2022-04-01

Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller
samma regler som för din Båtförsäkring för Småbåt eller Individuell Båtförsäkring, nedan refererat till
som ”Huvudvillkoret”.
Försäkringen marknadsförs och administreras av Svenska Sjö AB. Försäkringsgivare är 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.
1 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
1.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringsvillkoren gäller för släp med totalvikt om högst 3 500 kg, avsett för transport av båtar, till
personbil eller lätt lastbil.
1.2 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till objektet. Med ägare avser vi den
verklige, civilrättslige ägaren, och den gäller endast om du är släpvagnens verklige ägare och
huvudsaklige brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och
har tecknat försäkring för släpvagnen, trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. Detta
intresse ska vara lagligt.
Har du köpt släpvagnen på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till säljaren. Sådan
ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i konsumentkreditlagen
eller lagen om avbetalningsköp (1978:599) mellan näringsidkare med flera.
Om du hyrt (leasat) släpvagnen har vi rätt att lämna ersättning till ägaren.
När vi i försäkringsvillkoret skriver du och dig menar vi samtliga som försäkringen gäller för.
När vi skriver vi och oss avses Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) som är försäkringsgivare för
denna försäkring.
1.3 Var försäkringen gäller
Släpvagnsförsäkringen har samma giltighetsområde som din Båtförsäkring. Dock gäller den i Europa
endast i länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet.

2

EGENDOMSFÖRSÄKRING, ANSVARSFÖRSÄKRING OCH RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

2.1 Gemensamma bestämmelser
2.1.1 Egendom som täcks av försäkringen
Nedanstående bestämmelser avser ansvar-, brand-, stöld-, rättsskydds- och Vagnskadeförsäkring.
.
Det här
Men inte det här
1. Släpvagnen.
1. Utrustning som inte hör till släpvagnen eller
kan anses normalt för det.
2. Normal utrustning som hör till och finns i
2. Extra uppsättning hjul till annan släpvagn än
släpvagnen.
den försäkrade.
3. Avmonterad släpvagnsdel eller utrustning
enligt punkt 2 ovan.
4. En extra uppsättning hjul till försäkrat släp.
Vad försäkringen inte gäller för
• Skada som sker när släpvagnen används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller
liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.
• Skada som inträffar under tävling med släpvagnen, träning för sådan tävling eller vid
hastighetskörning under tävlingsliknande former.
• Skada som inträffar på Nordslingan, Nürburgring, i Tyskland.
Stöldförsäkringen ersätter dock ovanstående skadehändelser.
• Skada som inträffar när släpvagnen körs på fruset vatten, om det inte körs på vinterväg som
Trafikverket ansvarar för.
2.1.2 Aktsamhetskrav
• Det dragande fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel.
• Det dragande fordonet får inte köras av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort.
• Det dragande fordonet får inte användas för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller
kraven för tillåten övningskörning.
Om aktsamhetskraven inte följs
Ersättningen minskas, normalt med 100%. Regler om nedsättning av ersättning finns i huvudvillkoret.
2.2 Händelser som försäkringen omfattar
2.2.1 Brandförsäkring
Vad får du ersättning för
Det här
Skada på grund av
• brand, det vill säga eld som kommit lös
• blixtnedslag
• explosion
• brand som anlagts av annan person. Med
annan person menas någon annan än du själv
som handlat utan ditt samtycke.

Men inte det här
Skada på grund av
• köld, väta eller korrosion.
• vagnskada före eller efter och i omedelbar
anslutning till brandskadan. Vagnskadan kan
ersättas genom vagnskadeförsäkringen.
Skada på
• däck eller slangar genom brand eller explosion i
dessa.
Skada i samband med
• stöld eller tillgrepp som inträffade före
brandskadan.
Skadan kan ersättas genom stöldförsäkringen.

Aktsamhetskrav
• Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och
demontering av brännbart material.
Om aktsamhetskraven inte följs
Ersättningen minskas, normalt med 25%. Regler om nedsättning av ersättning finns i huvudvillkoret.
Självrisk
Självrisken är 1 500 kronor.
2.2.2 Stöldförsäkring
Vad du får ersättning för
Det här
Skada på grund av
• stöld
• tillgrepp av fordon
• rån
• försök till stöld, tillgrepp eller rån
• uppsåtlig skadegörelse i samband med någon
av händelserna ovan.
Vid förlust av släpvagn tillämpas en
handläggningstid på 30 dagar från det att du gjort
polisanmälan och anmält skadan till oss, om
släpvagnen inte kommit tillrätta innan dess.

Men inte det här
Skada på grund av
• Tillgrepp, rån eller försök till sådant brott, som
utförts av någon som tillhör ditt hushåll.
• Olovligt brukande, förskingring, olovligt
förfogande eller bedrägeri.

Aktsamhetskrav
Låskrav
Släp ska vara låst med kullås som är godkänt av SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen.
Utrustning till släpvagnen
Utrustning på släpvagnen ska vara fast monterad.
Avmonterad släpvagnsdel eller utrustning
Avmonterad släpvagnsdel eller utrustning som inte ersatts av annan ska förvaras inlåst i utrymme som
endast du eller din familj disponerar, till exempel din bostad, garage, vind- eller källarförråd. Delar du
exempelvis garage med din granne är det inte att betrakta som utrymme som endast du disponerar.
Om aktsamhetskraven inte följs
Ersättningen minskas, normalt med 25%. Regler om nedsättning av ersättning finns i huvudvillkoret.
Självrisk
Självrisken är 1 500 kronor.

2.2.3 Vagnskadeförsäkring
Vad du får ersättning för
Det här
Skada på grund av
• trafikolycka
• annan yttre olyckshändelse
• skadegörelse av annan person.
Skada på släpvagnen när det transporteras på
annat transportmedel.

Men inte det här
Vid skada på släpvagnsdel som orsakats av
• konstruktionsfel
• fabrikationsfel
• materialfel.
Vid skada som orsakats genom
• rost
• frätning
• köld
• väta
• fukt.
Vid skada som består av slitage eller kan
hänföras till
bristfälligt underhåll
Vid skada som är ersättningsbar enligt brandeller stöldvillkoren.

Aktsamhetskrav
• Last på släpvagnen ska stuvas och emballeras med omsorg och varsamhet.
• Släpvagnens maximala lastvikt får inte överskridas.
• Släpvagnen får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på släpvagnen.
Om aktsamhetskraven inte följs
Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättning finns i huvudvillkoret.
Självrisk
Självrisken är 2 000 kronor.
2.2.4 Ansvarsförsäkring
Vad du får ersättning för
Det här
• Ansvarsskada, det vill säga skadeståndskrav
som du kan utsättas för som ägare till släpet och
som du enligt svensk lag är skyldig att betala.
Högsta ersättning
Ansvarsskada vid
- personskada 5 000 000 kronor
- sakskada 1 000 000 kronor

Men inte det här
• Skada på egendom eller på släpet
• Skada som kan ersättas från dragbilens
trafikförsäkring.

2.2.5 Rättsskyddsförsäkring
För Rättsskyddsförsäkringen gäller samma regler som i Huvudvillkoret, med följande förtydliganden.
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den försäkrade släpvagnens ägare, brukare och förare (de försäkrade) i denna
deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukar släpvagnen utan lov.
Vilka tvister försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för tvist där du själv är part,
• som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, dock inte så kallade småmål (se avsnitt Vilka tvister
försäkringen inte gäller för punkt 1), och som efter prövning där kan prövas av hovrätt och Högsta
domstolen. Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis avvisats. Med avvisats menas att
part aktivt tillbakavisat kravet.
Försäkringen gäller även för tvist
• angående skadestånd som prövas inom ramen för brottmål, där du är målsägande.
Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till handläggning efter beslut om resning,
domvilla eller återställande av försutten tid.
Försäkringen gäller för skiljeförfarande i sådan tvist som kan prövas av ovan angivna domstolar
och omfattar både dina egna ombudskostnader och sådana som du förpliktas utge, med undantag för
ersättning till skiljemännen.
Vilka brott försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för gärning som kan prövas som brottmål sedan du i en förundersökning delgivits
misstanke för eller åtalats för
• brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik
• vållande till annans död
• vållande till kroppsskada eller sjukdom.
Kan du visa att åtal mot dig för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till annans död, grovt vållande
till kroppsskada eller sjukdom, genom dom som vunnit laga kraft, inte bedömts som grovt, gäller
försäkringen.
Vilka brott/förseelser försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för förundersökning och brottmål där misstanken om brott eller åtal avser
• hastighetsöverträdelse enligt Trafikförordningen
• körning mot rött ljus enligt Trafikförordningen
• brott för vilket stadgas strängare straff än böter, till exempel rattfylleri eller så kallad smitning
• olovlig körning.
Självrisk
Självrisken är 20% av skadekostnaden, lägst 1 500 kronor.
3. SKADA OCH SKADEREGLERING
Vad gäller regler för hur ersättning lämnas och värdering görs gäller samma regler som i
Huvudvillkoret, med följande förtydliganden.
Vad vi ersätter
Du får ersättning för direkta ekonomiska förluster. Detta medför att ålder och slitage påverkar
ersättningen.

Vad som inte ersätts
• Slitage och normal förbrukning.
• Kostnad för förbättring eller förändring av släpvagnen i samband med reparation.
• Merkostnad till följd av att du inte följt våra anvisningar om inköpsställe.
• Eventuell värdeminskning efter reparation av skada.
• Merkostnad på grund av:
– reparation på övertid
– frakt av reservdelar på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, såvida inte vi i förväg lämnat
särskilt godkännande.
• Normalt slitage när släpvagnen använts vid stöld eller tillgrepp.
• Förlust eller olägenhet på grund av att släpvagnen inte kunnat användas, såvida vi inte särskilt åtagit
oss det i försäkringsavtalet.
• Mervärdesskatt, när du eller ägaren är redovisningsskyldig för sådan, för den del du eller ägaren kan
göra avdrag för.
• Kostnad för telefonsamtal och porto i skadereglering.
Som direkt ekonomisk förlust betraktas inte
• affektionsvärde som gått förlorat
• förlorad arbetsförtjänst i samband med egendomsskada
• besvär och olägenheter som kan uppstå
• värdet av eget arbete nedlagt efter skadan om inte annat avtalats
• värdet av eget arbete som du nedlagt på din egna släpvagn, till exempel egenhändigt utförda
reparationer.
Viktigt
Vid reparation har vi rätt att företräda dig som ombud hos den som utför reparationen, men det är du
som är beställare hos verkstaden. Detta för att konsumenttjänstlagens bestämmelser avseende bland
annat reklamation ska gälla för dig. Det är alltså upp till dig att godkänna eller reklamera utfört arbete.
Du ska alltid kontakta oss innan reparation. Om så inte sker begränsas vår ersättningsskyldighet till
vad det skulle ha kostat om du anlitat vår avtalade leverantör.
Äganderätten till ersatt egendom
Vi övertar äganderätten till ersatt egendom och till ersatta delar om inget annat avtalats.
4 Definierade begrepp
Stöld: När någon tar annans egendom utan lov och behåller, säljer eller ger bort den.
Tillgrepp av fortskaffningsmedel: När någon utan lov tar ett motorfordon som tillhör annan, men utan
avsikt att behålla eller sälja det.
Rån: När någon med våld eller hot om våld, som framstår som trängande fara för dig, tar din
egendom.
Förskingring: När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska
lämnas tillbaka,
och denne i stället behåller, säljer eller ger bort den. Det är till exempel förskingring om en säljare låter
en person provköra ett släp och denne försvinner med släpet.
Olovligt förfogande: När någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheter i
(till exempel egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar
över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om sina
rättigheter.
Olovligt brukande: När någon utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren
skada, förlust eller annan olägenhet.
Bedrägeri: När någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmå någon att handla på
ett sätt som innebär skada för denne.

