Båtklubbsförsäkringen
2018

Vi i Svenska Båtunionen äger Svenska Sjö
Detta ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier och smidig skadereglering.
En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Både för medlemmarna och klubben. Kunderna är också
väldigt nöjda med Svenska Sjö. Av de som råkat ut för skada är hela 89 % mycket nöjda med
handläggningen.

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

>
>
>

Klubbförsäkring - Grundskydd. Ingår i medlemsavgiften till båtförbundet
Tilläggsförsäkringar - Utökat försäkringsskydd. Klubben tecknar direkt med Svenska Sjö
om behov finns
Båtförsäkring - Försäkring av klubbens egna båtar & medlemmars båtar

Klubbförsäkring
Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring
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.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2018

>

Rättskyddsförsäkringen i grundförsäkringen höjs från 3 pbb till 5 pbb.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2017

>

Försäkringsbeloppet för styrelseansvarsförsäkringen i grundskyddet höjs till 5 prisbasbelopp.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2016

>
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Olycksfallsförsäkringen förbättras, gäller för medlemmar inom klubbens hela verksamhetsområde. Behöver ej vara en utlyst aktivitet. Försäkringen gäller också för medlemmar vid
aktivitet på annan plats om den är utlyst av klubben, förbundet eller SBU. Försäkringen 		
gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i av klubben utlyst aktivitet, 		
seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och
adress. Med aktivitet menas ej tävling.

>

Oljeskada på annans egendom ingår. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd
utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska på annans egendom (inkl. arrenderad/		
hyrd egendom). Med olja menas också andra typer av vätskor som förvaras i eller används
av cistern, rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Vi utreder och företräder klubben
vid tvist samt utbetalar eventuellt skadestånd upp till 1 mkr.

Nyheter i tilläggsförsäkringarna

>
>
>

Nu har ni möjlighet att teckna fullvärde för klubbens byggnader.

>

Cisternförsäkring. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja 		
samt annan brandfarlig vätska på egen egendom. Försäkringsbelopp 1 mkr. Försäkringen
omfattar också skador på både cistern och innehåll. D.v.s. stöld, brand m.m. på/ur cistern,
100 tkr i försäkringsbelopp.

Rättskyddsförsäkringen i tilläggsförsäkringen höjs från 5 pbb till 7 pbb, från 1 januari 2018.
Olycksfallsförsäkringen gäller för anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, egna
föräldrar och make/maka/sambos föräldrar och nära släkting).

Omfattning – Båtklubbsförsäkring SBU
Båtklubbsförsäkring, Svenska Båtunionen
Valbara tilläggförsäkringar
Utökad
egendom
första risk
eller fullvärde

Utökat
styrelseansvar
1,5 mkr

Utökat
ansvar vid lyft
2,5 mkr

Utökat
olycksfall
10 Pbb
för anhöriga

Cisternförsäkring
1 mkr/100 tkr

Utökad
förmögenhetsbrottsförsäkring
4Pbb

Utökad
rättsskyddsförsäkring
7Pbb

Extrakostnad
2 Pbb

Förmögenhetsbrott
2 Pbb

Rättsskydd
5 Pbb

Grundförsäkring genom medlemsskap i SBU
Egendom
2 Pbb

Styrelseansvar
5 Pbb

Ansvar vid lyft
1 mkr

Oljeskada på
annans egendom
1 mkr

Ansvar
5 mkr

Hyresförlust
2 Pbb

Olycksfall
10 Pbb

1 Prisbasbelopp (Pbb) 2018 = 45 500 kr
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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
våra specialister på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. De kan även nås via e-post:
info@svenskasjo.se

Grundförsäkring omfattning
Observera att om försäkring finns tecknad i annat försäkringsbolag som kan omfatta samma skadehändelser så gäller inte denna gruppförsäkring. Självrisken utgör 20 % av prisbasbeloppet per skada
såvida inte annat anges nedan. För kompletta villkor, kontakta Svenska Sjö.

EGENDOM
Försäkringen omfattar fast och lös egendom som tillhör båtklubben eller båtförbund. Försäkringen omfattar även hyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för eller har åtagit sig att
försäkra. Dessutom ersätts datautrustning, datamedia, medlemsregister, ritningar och arkivalier.
Försäkringen omfattar dock ej båtar. Högsta ersättningsbelopp är 2 prisbasbelopp per skadetillfälle.
Försäkringen gäller för skada inom Sverige genom brand, storm, åsknedslag m.m. inbrott, uppsåtlig
skadegörelse, vattenläckage och rån. För stöldbegärlig egendom och pengar som inte förvaras i låst
värdeskåp (enligt svensk standard 3150) är dock ersättningen begränsad till 20 % av prisbasbeloppet.
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.
VAD OMFATTAS INTE AV FÖRSÄKRINGEN
Bryggor, bommar och bojekor samt båtar i övrigt omfattas inte av försäkringen. Försäkringen ersätter
inte skador som uppkommit som en följd av tidigare skada, exempelvis stilleståndsersättning för båt.

HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING
Ersätter efter ersättningsbar egendomsskada uteblivna hyresintäkter i upp till 12 månader. Dock maximalt 2 prisbasbelopp. Exempel på skador som kan ersättas är uteblivna hyror för båtplats eller lokal.

EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING
Ersätter skäliga extrakostnader för att efter ersättningsbar egendomsskada upprätthålla klubbens
verksamhet i normal omfattning. Ersättning kan utgå i maximalt 12 månader och med maximalt
2 prisbasbelopp.
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STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som
rör båtklubben. Ordförande och styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar och kan bli personligt
ansvariga för oaktsamhet. Försäkringen ersätter eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot
styrelsemedlem samt omfattar ombuds- och rättegångskostnader upp till 5 prisbasbelopp. Ingen
självrisk utgår.

ANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas båtklubben och gäller för all verksamhet
som anses vara normal verksamhet för en båtklubb. Försäkringsbeloppet är 5 000 000 kr vid sak- och
personskada. Vid skada på omhändertagen egendom är ersättningsbeloppet begränsat till 2 000 000 kr.
Vid lyft eller transport av båt är ersättningen begränsad till 1 000 000 kr. Båtägarens båtförsäkring
gäller dock alltid i första hand. Självrisken vid skada på båt som lyfts och/eller transporters med mobilkran är 50 % av prisbasbeloppet. Högre försäkringsbelopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Omfattar skada som klubbens medlem, styrelseledamot eller funktionär genom förmögenhetsbrott
(stöld, förskingring och bedrägeri, dvs. för brott som faller inom ramen för allmänt åtal) åsamkar
klubben. Försäkringsbeloppet är 2 prisbasbelopp. Högre belopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING
Omfattar skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål. Försäkringsbeloppet är 5 prisbasbelopp. Självrisken är vid varje skadetillfälle 20 % av prisbasbeloppet samt 20 % av
överskjutande belopp. För att kunna utnyttja rättskyddsförsäkringen är det ett krav att ärendet först
har prövats av SBU:s juridiska nämnd. Högre belopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

OLJESKADA PÅ ANNANS EGENDOM
Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska på
annans egendom (inkl. arrenderad/hyrd egendom). Med olja menas också andra typer av vätskor som
förvaras i eller används av cistern, rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Utreder och företräder klubben vid tvist samt utbetalar ev skadestånd upp till 1 mkr.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband
med all aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar samt utanför klubbens område i samband
med av klubben, SBU samt förbund utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i
samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under
förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för deltagare som
inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt
eller seglingstävling. Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen.
Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar
då även resorna till och från besiktningsområdet. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.
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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 egendom. 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.

UTÖKAD FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Grundförsäkringens försäkringsbelopp kan utökas till 4 prisbasbelopp.

UTÖKAD RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Grundförsäkringens försäkringsbelopp på 5 prisbasbelopp kan höjas till 7 prisbasbelopp.

STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
Grundförsäkringens försäkringsbelopp på fem prisbasbelopp kan höjas till 1 500 000 kr.
Ingen självrisk utgår.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ANHÖRIGA
Anhörig* till medlem omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inkl
klubbholmar. Endast ett försäkringsbelopp kan utbetalas om två försäkringar finns genom SBU:s båtklubbsförsäkring.
* make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, egna föräldrar och make/maka/sambos föräldrar och nära
släkting. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.

CISTERNFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja samt annan brandfarlig vätska
på egen egendom, försäkringsbelopp 1 mkr. För skada på cistern och innehåll, d.v.s. stöld, brand m.m.
på/ur cistern, försäkringsbelopp 100 tkr.

TILLÄGGSPAKET Mer för pengarna vid tecknande av fler tilläggsförsäkringar.
Båtförbunden omfattas från 2012 av tilläggspaket 1. För båtklubbar som vill komplettera försäkringsskyddet finns tre olika tilläggspaket till grundförsäkringen:
Tilläggspaket 1 = förmögenhet + rättsskydd + styrelseansvar. En prisvärd paketlösning innehållande
de tre tilläggs försäkringarna ovan. Ger skydd för förmögenhetsbrott, rättsskydd och styrelseansvar.
Tilläggspaket 2 = tilläggspaket 1 + Olycksfall anhöriga. Tecknar båtklubben detta försäkringsalternativ
så ingår förutom försäkringstyp 1 också olycksfallsförsäkring för anhöriga.
Tilläggspaket 3 = tilläggspaket 1 + höjt försäkringsbelopp för båtlyft. Ger en utökad försäkring som
innehåller höjda försäkringsbelopp för förmögenhetskydd, rättskydd, styrelseansvarsskydd och båtlyft.
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Skadeanspråk och skadereglering
Hur jag anmäler en skada?
Skada anmäls av båtklubben till Svenska Sjö AB, Box 266, 185 23 Vaxholm. Telefon 010-490 49 00.

Hur sker skaderegleringen?
Så snart en skadeanmälan har kommit in till Svenska Sjö så registreras skadan. För vissa typer av skador
kan försäkringsgivaren Trygg Hansa AB reglera skadan direkt med klubben.

ALLMÄNT
Försäkringens giltighet:
Grundförsäkringen ingår i medlemskapet i Svenska Båtunionen och gäller för samma giltighetstid, 1/1 – 31/12. Väljer du att göra tillägg i försäkringen senare under året, gäller tilläggsförsäkringen från det datum den tecknas och förfaller den 31/12.
Viktigt att tänka på:
Kontrollera att inhyrda maskiner/kranbilar har en giltig försäkring
och ni som har egna hanteringsutrustningar besiktigar och försäkrar dessa på rätt sätt.
Observera att de fordon ni använder och sitter i/på och kör ska ha en trafikförsäkring.
Den tecknas via Svenska Sjö eller annat bolag. Klubben bör utföra egenkontroll vad
avser brandskydd och ha godkända lås. Tala med Stöldskyddsföreningen.
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
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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 och tillgång till försäkringarna Hel medlem och Hel Plus. Självriskbonus vid skadefrihet och
assistans dygnet runt.

+
Hel Medlem

Hel

Hel Plus

Hel Medlem

Hel Plus Medlem – Vår mest omfattande försäkring. Här har vi helt tagit bort åldersavdrag för de flesta delar och kan tecknas oavsett ålder på båten. Svenska Sjö förbinder
sig att vid totalförlust betala ut det belopp din båt faktiskt är försäkrad för. Ingen
Tilläggsförsäkrings
Allrisk
Transport utanför
marknadsvärdering
görs vid
skadetillfället.
paket
Norden
Hel Medlem – Maskin ingår för motorer yngre än 5 år. Allrisk och Utökat geografisktområde
+ 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
Hel Plus
Tilläggsförsäkrings
Allrisk
Transport utanför
en
25 år gammal
skadad mast
som inte
går att reparera med 75 % av nyvärdet. Maxipaket
Norden
malt åldersavdrag för mast, bom och rullsystem av normalt material är 50 % av nyvärdet.
Segeljolle – Gäller vid träning och tävling i hela norden. Försäkringen Hel Medlem
inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav 1 miljon euro i sakskada. Maximalt försäkringsbelopp är 50 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Hel Medlem. Självrisken
är 1500 kr per skadetillfälle.

För en mer komplett beskrivning av försäkringarna gå in på
www.svenskasjo.se. eller ring 010-490 49 00
Svenska Båtunionen af Pontins väg 6 115 21 Stockholm Tel: 08-545 859 60 info@batunionen.com

