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Fritidsbåt
Villkor 2014-12-01
I tillägg till dessa villkor, gäller följande:
- Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor
- Generella villkor
- Försäkringsavtalslagen (FAL)
Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor
gäller före de allmänna villkoren.

1. Grundläggande principer
1.1 Avtalet
Avtalet mellan dig och försäkringsbolaget utgörs av ditt
försäkringsbrev (inklusive bilagorna Villkorssammanfattning
samt För- och efterköpsinformation) tillsammans med detta
försäkringsvillkor. Om information i ditt försäkringsbrev
avviker från försäkringsvillkoren så gäller det som står i ditt
försäkringsbrev.

1.2 Definitioner
Längst bak i försäkringsvillkoret finns en lista som förklarar
de termer som används i avtalet.

1.3 Generella aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter
Du måste ta hand om och hantera din egendom på sådant
sätt att risken för skada eller förlust minimeras. Detta skall
ske på ett under omständigheterna tillfredsställande sätt
så din egendom inte stjäls, skadas eller går förlorad. För
värdefull egendom gäller att du skall visa särskild aktsamhet
och omsorg så att inte skada uppstår. Du måste bete dig på
ett sådant sätt att risken för att du själv skadas och för att
du orsakar skada minimeras. Du skall undvika att utsätta dig
för situationer där risken för skada på dig eller din egendom
är omotiverat hög, till exempel genom att ta droger eller
missbruka läkemedel. Vidare måste du följa bestämmelser i
lag, förordning, författning eller föreskrift som är meddelad
av myndighet eller avsedd för att förhindra eller begränsa
skada. Du måste också följa av tillverkare, återförsäljare,
montör, reparatör, installatör eller transportörs lämnade
anvisningar eller föreskrifter.
Om du, eller någon annan som handlar med ditt samtycke,
skulle orsaka ett försäkringsfall avsiktligt eller genom grov
vårdslöshet, så kan ersättningen minskas med ett särskilt
avdrag. I vissa fall kan avdraget bli så stort att ersättningen
helt uteblir.
Försäkringen gäller inte om du, eller någon annan med din
tillåtelse, använder den försäkrade båten och är påverkad av
berusningsmedel. Försäkringen gäller inte heller om båten
används i förvärvsverksamhet, är uthyrd för längre tid än 5

veckor per år, deltar i hastighetstävling för motorbåt eller
träning för sådan tävling. När båten ligger i sjön (ej vinterförvaring) ska utombordsmotor under 50 hk vara fastlåst
vid båten med av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)
godkänd låsanordning. Utombordsmotor på 50 hk eller mer
ska vara fastbultad enligt tillverkarens anvisningar. Personliga tillhörigheter och lös eller ej fast monterad utrustning,
även motor, ska vara inlåsta.
När båten står på land eller om den vinterförvaras i sjön ska
utombordsmotor, elektronisk utrustning och livflotte vara
inlåst i byggnad. Annan lös utrustning ska vara inlåst. Om
båten finns på ett släpfordon ska detta låsas med ett godkänt lås. Båten ska vara utrustad med en brandsläckare om
den har en motor över 20 hk eller om den har en anordning
där öppen låga förekommer. Är båten längre än 10 meter
ska den vara utrustad med minst två brandsläckare.
Båten ska vara i sjövärdigt skick och inte ha starkare motor
än vad den är godkänd för. Förtöjning och förankring ska
utföras och platsen väljas så att båten och förtöjningen
motstår sådant väder, vattenståndsförändringar och sådan
sjö eller svallsjö, som normalt kan förekomma.
Båten skall hållas länsad.
När båten och utrustningen förvaras på land ska den vara
säkert uppallad, stöttad, surrad och täckt samt stå under
normal tillsyn.
Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen sättas
ned eller helt utebli. Regler om nedsättning finns i förkommande fall under respektive avsnitt och i avsnittet Allmänna
bestämmelser.

1.4 När försäkringen gäller
För att ersättning vid skada skall kunna lämnas måste
försäkringen ha varit gällande i försäkringsbolaget vid den
tidpunkt då skadan inträffade (se avsnittet Allmänna bestämmelser). Om det är oklart när försäkringen trätt i kraft
anses detta ha skett klockan 00:00 dagen efter den dag då
försäkringsbolaget eller förmedlande/mäklande bolag mottog ansökan om försäkring.
Om försäkringens tecknande eller giltighet varit kravställd
till inbetalning eller annat förhållande liknande detta, så
inträder försäkringsbolagets ansvar 00:00 dagen efter den
dag som premien betalats. Med detta avses den dag som
en betalningsförmedlare bekräftat ett utfört betalningsuppdrag.
Om skadan uppkommit över tid har försäkringsbolaget
endast ansvar för den del av skadan som uppkommit under
försäkringstiden i försäkringsbolaget. Försäkringen är giltig
till och med avtalstidens sista dag. Vid försäkringsavtalets
utgång förnyas automatiskt försäkringen, om inte annat
framgår av avtalet eller omständigheterna. Eventuella
förändringar som görs i försäkringsvillkoren under löpande
avtalsperiod börjar inte gälla förrän vid avtalets förnyelse.
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1.5 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i:
• Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa
länders territorialvatten
• Östersjön med angränsande hav och vikar
• Kattegatt och Skagerack öster om linjen LindesnesHelgoland-Wilhelmshaven
• Inre tyska farvatten norr om en linje mellan Bremerhaven och Hamburg
Segelbåt som är minst 9 m lång och högst 30 år gammal
och som inte avses delta i kappsegling gäller försäkringen under tiden maj till och med augusti även i Nordsjön
(begränsat i norr till 61 gradtecken N) och Engelska kanalen
(begränsat i väst till 4 gradtecken V) samt brittiska öarna,
dock inte Sydirland (Eire) men inklusive Storbritanniens
territorialvatten. Avseende ansvar och rättsskydd skall
anspråket ha sin grund i händelse som inträffat inom ovan
angivna områden.

1.6 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller dig som försäkringstagare och ägare till
det försäkrade objektet. I fråga om ansvar och rättsskydd
gäller försäkringen även för annan som med ditt tillstånd är
förare eller brukare av objektet, under förutsättning att detta
görs för privat bruk.

1.7 Vad försäkringen gäller för
Om det på ditt försäkringsbrev står att du har helförsäkring,
så ingår egendom enligt detta avsnitt under förutsättning
att den endast används för privat bruk.
Försäkringen omfattar
• Den båt som anges i försäkringsbrevet
• Tillbehör och utrustning till den försäkrade båten och som
•
•

normalt används vid bruk i sjön av liknande båtar
Personliga tillhörigheter i båten, om den är längre än 4 meter
och har en större segelyta än 10 m2 eller en starkare motor än
13 hk
Pallnings-, stöttnings-, och täckningsmaterial (endast vid
brandskada)

Försäkringen omfattar inte
• Släpjolle längre än 4 m och/eller med en motor över
•
•
•
•
•
•

4 hk (mindre släpjolle ingår dock)
Permanenta förtöjningsanordningar
Bränsle, smörjmedel
Pengar, värdehandlingar och frimärken
Smycken, äkta pärlor, ädla stenar, föremål av ädel
metall, konst och pälsverk
Mobiltelefon och utrustning till denna
Mat-, dryckes- och tobaksvaror

Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbelopp för båten är det värde som
angetts i ditt försäkringsbrev.

Egendom

Högsta ersättningsbelopp

Släpjolle enligt ovan

20 000 kr

Kikare

2 500 kr

Verktyg

2 500 kr

Fast monterad radio eller
mediaspelare med normalt
tillhörande utrustning

5 000 kr

Fast monterad utrustning
avsedd enbart för fiske

5 000 kr

VHF eller GPS

Högst en av varje enhet
ersätts

Pallnings, stöttnings, och
täckmaterial

10 000 kr

Personlig lösegendom enligt
ovan

2 500 kr (5 000 kr om du har
din boendeförsäkring
hos oss)

1.8 Självrisk
Vid varje skadetillfälle tillämpas en självrisk. Hur stor din
självrisk är framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkoren. I vissa fall gäller försäkringen med en särskild självrisk; detta framgår då av försäkringsbrevet eller tillämpligt
villkorsavsnitt. Vid skada drar vi självrisken efter åldersavdrag och före eventuell nedsättning på grund av avvikelse
mot aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter.
Om du drabbas av en skada som berör flera försäkringar
hos försäkringsbolaget där du är omfattad som försäkrad,
betalar du bara den högsta självrisken.

1.9 Ansvar
Om någon kräver dig såsom ägare, förare eller brukare av
båten på skadestånd för person eller sakskada som kan omfattas av försäkringen och som du orsakat under försäkringstiden, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och förhandlar
med den som kräver skadestånd. Vi för din talan i domstol
om det blir nödvändigt och betalar rättegångskostnaderna
samt det skadestånd som du enligt gällande skadeståndsrätt
är skyldig att betala.
Försäkringens ersätter inte
• Det ansvar du tar på dig utöver gällande skadeståndsrätt
• Skada på egendom som tillhör någon som försäkringen
gäller för
• Skada på egendom som du hyrt, lånat eller på annat sätt
tagit mer än enbart en kortvarig befattning utan.
• Skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och bortskaffa vrak
• Skada i samband med att du utfört uppsåtlig gärning
som enligt svensk lag objektivt sett kan leda till fängelse.
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Högsta ersättningsbelopp
Högst 5 miljoner kr vid samma skadetillfälle och per försäkringsår, även om flera försäkrade är ansvariga eller flera
skador uppstår av samma orsak. När sjölagen är tillämplig
begränsas dock ansvarsbeloppen enligt denna.

2. Egendomsskydd
Om det av försäkringsbrevet framgår att din båt är helförsäkrad så omfattas du av egendomsskyddet

2.1 Stöld och skadegörelse
Försäkringen ersätter
• Skada genom stöld
• Skada genom skadegörelse
Försäkringen ersätter inte
• Skada genom olovligt brukande, bedrägeri eller
förskingring
• Personliga tillhörigheter under den tid båten står på land
eller är vinterförvarad i sjön
Särskilda aktsamhetskrav
När båten ligger i sjön (ej vinterförvaring) ska utombordsmotor under 50 hk vara fastlåst vid båten med av SSF
godkänd låsanordning. Utombordsmotor på 50 hk eller mer
vara fastbultad enligt tillverkarens anvisningar. Personliga
tillhörigheter, och lös eller ej fast monterad utrustning – även
motor – skall vara inlåsta. Observera att elektronisk utrustning monterad i bygel/kassett i olåst utrymme ombord inte
anses vara fast monterad.
När båten står på land eller vid vinterförvaring i sjön ska
utombordsmotor, elektronisk utrustning och livflotte vara
inlåst i byggnad. Annan lös eller ej fast monterad utrustning
vara inlåst. Om båten finns på släpfordon ska detta låsas
med hänglås klass 3 och kätting klass 3 genom ett hjul eller
vid fast föremål som har en styrka som motsvarar låsets eller
ett av SSF godkänt dragskolås. Båten och eventuell jolle ska
ha skyltar – en synlig och en väl dold – med ägarens namn
och adress.
Särskild självrisk
Är båten försedd med av försäkringsbolaget godkänd elektronisk startspärr (immobilizer) eller positioneringssystem
och denna var i funktion vid skadetillfället, reduceras självrisken med 5 000 kr vid stöld eller tillgrepp av hela båten.

2.2 Brand
Försäkringen ersätter
• Skada genom eld som kommit lös
• Skada genom blixtnedslag
• Skada genom explosion
Försäkringen ersätter inte
• Skada på motor eller avgassystem genom

•

explosion i dessa
Skada på elsystem genom kortslutning.

Särskilda aktsamhetskrav
Båten ska vara utrustad med brandsläckare om den har
motor över 20 hk eller anordning där öppen låga förekommer (t.ex. för matlagning eller uppvärmning). Brandsläckare
ska vara CE-märkt och som minst ha effektivitetsklass 13A
70B C.
Är båten längre än 10 m skall den vara utrustad med minst
två brandsläckare klassade enligt ovan.
Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords.
Fast bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag på däck eller i
separat, dränerat utrymme. Förbindelser till tanken ska vara
gastäta och jordade. Evakueringsrör ska finnas och mynna
utombords. Motorrum ska vara ventilerat till båtens utsida.
Vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och användas före start.
Gasolbehållare ska placeras i en behållare som är dränerad
till bordläggningens utsida.
Alla anordningar och installationer ska vara avsedda för
marint bruk och fackmannamässigt utförda.

2.3 Sjö-, uppläggnings- och transportskada
Försäkringen ersätter
Omedelbart uppkommen skada när båten ligger i sjön
genom:
• grundstötning, sammanstötning, strandning, kantring
• vatten eller annan vätska som plötsligt och oförutsett
kommit in i båten
• rigghaveri och skada på rigg (gäller ej motorer)
• annan oförutsedd och utifrån kommande händelse
Omedelbart uppkommen skada:
• vid sjösättning, torrsättning, av- och påmastning, lyft
med kran eller annan lyftanordning
• genom att den försäkrade egendomen tappats, vält
eller sammanstött vid lastning, lossning, förflyttning eller
transport
• genom annan oförutsedd och utifrån kommande händelse
Försäkringen ersätter inte
Skada genom:
• is, snö, frost, fukt eller mögel
• att enbart batterisyra runnit ut
• djur
• skada på motor, backslag, drev eller annan maskinell
utrustning orsakad av enbart vatten i dessa, enbart
kortslutning, felaktig hantering, skötsel, reparation eller
montering, felaktigt eller förorenat bränsle, bristande
smörjning, överhettning eller materialfel
• att vattenintag eller ledning täppts för eller blivit igen-
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satt, oberoende av orsaken till detta
Skada som:
• enbart består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i
ytskikt
• genom rigghaveri som inträffar när du är underställd
någon del av de internationella kappseglingsreglerna
(Undantaget gäller dock inte skada genom grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring)
• på enbart segel genom annan oförutsedd och utifrån
kommande händelse
Skada på eller förlust av egendom som lossnat, tappats
eller fallit överbord av annan orsak än grundstötning, sammanstötning, strandning, kantring, vatten eller annan vätska
som plötsligt och oförutsett kommit in i båten, rigghaveri
och skada på rigg eller vid sjösättning, torrsättning, av- och
påmastning, lyft med kran eller annan lyftanordning eller vid
lastning, lossning, förflyttning eller transport
Särskilda aktsamhetskrav
• Båten och utrustning ska vara i sjövärdigt skick.
• Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd
för.
• Båten ska föra skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter.
• Förtöjning eller förankring ska utföras och platsen väljas
så att båten och förtöjningen motstår sådant väder, vattenståndsförändringar och sådan sjö eller svallsjö som
normalt kan förekomma.
• Båten ska hållas länsad
• Båten och utrustningen ska regelbundet kontrolleras
och underhållas.
• När rigg hanteras, t.ex. vid av- och påmastning, förvaras
eller transporteras, ska detta ske på betryggande och
vedertaget sätt.
• Båten ska vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt
högvatten.
• När båten och utrustningen förvaras på land ska den
vara säkert uppallad, stöttad, surrad och täckt samt stå
under normal tillsyn. När riggad jolle finns på land ska
den surras så att den inte välts omkull av vinden.
• När båten och utrustningen hanteras eller transporteras,
ska detta ske på ett ändamålsenligt sätt och egendomen
ska vara säkert surrad och stöttad.

2.4 Rättsskydd
Försäkringen gäller för båtens ägare, förare eller brukare
i denna egenskap. Försäkringen gäller inte för den som
brukar båten utan lov. Försäkringen betalar i vissa tvister och
brottmål ombuds- och rättegångskostnader som du inte
kan få ersättning för av motpart. Du kan inte få ersättning
om du, i eller utom rättegång, avstår från dina möjligheter
att få ersättning från motparten.

Tvister som omfattas av försäkringen
Tvist som kan prövas som tvistemål av dispaschör, tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Om tvisten prövas
eller handläggs av nämnd eller annan myndighet än ovan
nämnda gäller inte försäkringen för den prövningen/handläggningen. Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin
grund i händelse eller omständighet som visas ha inträffat
inom försäkringens giltighetsområde enligt detta villkor.
Försäkringen gäller inte för
• Tvist som vid rättslig prövning kan bli småmål enligt 1
kap 3 d § rättegångsbalken. Detta undantag tillämpas
inte vid tvist rörande försäkringsavtalet.
• Tvist som ska handläggas enligt lagen om grupprättegång, och du är gruppmedlem, men inte part i målet.
• Tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av
utlåning eller uthyrning av båten.
• Tvist mellan delägare i båten.
• Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad
partner eller sammanboende med.
• Tvist som har samband med någon av de försäkrades
yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.
• Tvist som avser skadestånd eller annat anspråk på grund
av gärning där kostnader för brottmål inte kan ersättas
enligt nedan.
• Tvist där du inte har befogat intresse av att få din sak
behandlad.
• Brottmål som omfattas av försäkringen
• Om du misstänks eller åtalas för vårdslös gärning.
Undantag
Försäkringen gäller inte om:
• vårdslösheten betecknas som grov, såvida du inte kan
visa att du frikänts eller att brottet inte dömts som grovt
• misstanken eller åtalet till någon del avser uppsåtlig
gärning eller påverkan av alkohol, narkotika eller annat
berusningsmedel.
Ombud
För att försäkringen ska gälla måste du anlita ett ombud.
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort
eller till den ort där tvisten ska prövas och vara ledamot av
Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos
advokat eller kunna visa att denne någon gång under de tre
senaste åren förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen
i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som sådant biträde eller på annat tillfredsställande sätt
kunna visa att lämplighet för uppdraget.
I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud
som försäkringsbolaget godkänner.
Prövning av ombuds lämplighet enligt ovan kan, på begäran
av ombudet, dig eller försäkringsbolaget göras av Försäkringsförbundet enligt ”Instruktion för Försäkringsförbundets prövningsförfarande beträffande ombuds lämplighet”.
Försäkringsbolaget, liksom advokat, har rätt att begära prövning i Ombudskostnadsnämnden av advokats arvode och
kostnader. Annat godkänt ombuds arvode och kostnader
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kan prövas av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd.
Kostnader som ersätts
Du får ersättning för följande slag av kostnader som är
nödvändiga, skäliga och motiverade med hänsyn till tvistens
beskaffenhet:
• för ditt ombuds arvode och kostnader, högst 100 timmars arbete
• för utredning före dispasch eller rättegång som ditt
ombud beställt
• för bevisning hos dispaschör, i rättegång och skiljemannaförfarande
• expeditionskostnader i domstol
• rättegångskostnader som du ålagts att betala till
motpart eller staten, eller som du vid förlikning under
rättegång åtagit dig att betala till motpart om det är uppenbart att du skulle dömts att betala högre rättegångskostnader
• för medling enligt 42 kap 17 § rättegångsbalken.
Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som domstolsverket tillämpar vid
fastställande av taxa i vissa mål. Ersättning kan, i den mån
försäkringsbolaget finner det lämpligt, betalas innan tvisten
slutligt avgjorts.
Kostnader som inte ersätts
• eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller
andra kostnader för dig eller annan försäkrad
• merkostnad som uppstår genom att du anlitar flera
ombud eller byter ombud
• ersättning till skiljemän
• verkställighet av dom, beslut eller avtal
• om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för dina advokatkostnader betalas inte någon
ersättning för dessa.
• tvister som har samband med upplösning av registrerat
partnerskap eller samboförhållande, äktenskapsskillnad,
eller för frågor rörande dessa som aktualiseras mellan
parterna. Det gäller oavsett vad tvisten avser eller när i
tid den uppkommer.
Högsta ersättningsbelopp
Vid varje tvist betalar försäkringen ersättning med sammanlagt högst 200 000 kr, varav högst 20 000 kr för egna
utredningskostnader och 20 000 kr för vittnesersättning.

2.5 Betalskydd
Din försäkring innehåller automatiskt betalskydd avseende
försäkringens premie (din kostnad för din försäkring) om du
vid försäkringens tecknande eller senaste förnyelse uppfyller
nedanstående krav. Om det på ditt försäkringsbrev framgår
att du även tecknat utökat betalskydd, gäller även denna
omfattning med nedanstående förutsättningar.
Din försäkring omfattas av betalskydd om:
• Du är över 18 år och under 65 år
• Du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för
sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk

•
•

eller dansk instans
Du har en tillsvidareanställning sedan minst 6 månader
innan anslutningen till försäkringen eller är företagare
enligt ovan, vardera om minst 17 timmar i veckan
Du är fullt arbetsför

Vilka kostnader ersätts
Kostnaden för din försäkringspremie.
Försäkringen ersätter
• Om du helt mister din arbetsförmåga under försäkringstiden.
Skadedagen är den första anmälda sjukdagen från vilken
Försäkringskassan räknar karenstid för sjukpenning. Ersättningsbeloppet är 1/30 av månadspremien för din försäkring
per dag

Försäkringen ersätter inte
• Skada som inträffar innan kvalificeringstiden passerats,
vilket är 30 dagar från försäkringens begynnelsedag
• Under karenstiden, som är 30 dagar
• Kroppsskada som är självförvållad
• Skada som har samband med sjukdom, smitta, skada
eller symtom som du kände till eller borde känna till vid
försäkringens tecknande eller som du inom 12 månader
före tecknandet sökt vård för
• Skada som har samband med bruk av alkohol, läkemedel, sömn- eller narkotiska medel
• Skada som har samband med psykiska sjukdomar såvida
du inte regelbundet behandlas av psykiatriker
• Skada som har samband med rygg- eller nackrelaterade
besvär som inte kan påvisas genom magnetisk resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande
• Skada som har samband med ingrepp eller behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga
Försäkringen ersätter
• Om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden.

Skadedagen är den dag arbetslöshetskassan räknar som första
arbetslösa dag och från vilken karenstid för arbetslöshetsersättning räknas. Ersättningsbeloppet är 1/30 av månadspremien för din försäkring per dag

Försäkringen ersätter inte
• Innan kvalificeringstiden passerats, vilket är 120 dagar
från försäkringens begynnelsedag
• Skada som inträffar under karenstiden, som är 120 dagar
• Om du vid försäkringens tecknande var uppsagd/varslad eller hade kännedom om förestående varsel eller
uppsägning. Med varsel avses såväl generellt varsel som
personligt varsel. Vi ersätter inte heller dig om du känt
till eller haft anledning att anta att risk förelegat för att
företaget/arbetsplatsen ska läggas ned, likvideras, bli
föremål för ackords-, konkurs- eller rekonstruktionsförhandlingar eller liknande åtgärd
• Om du under kvalificeringstiden blir varslad om
arbetslöshet eller blir uppsagd. Med varsel avses såväl
generellt som personligt varsel
• Om du förlorar arbetet på grund av tjänstefel, för att
du begått olaglig handling, deltagit i olovlig strejk eller
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•
•
•

liknande
Om du utfört arbete som har varit tidsbestämt, intermittent, säsongsbetonat, tidsbegränsat på grund av
arbetets särskilda beskaffenhet
Om du avtalat om anställningens upphörande
Om du brister i att söka ny anställning eller avböjt erbjudande om arbete, som du rimligen borde ha accepterat
med hänsyn till dina kvalifikationer och reseavstånd

Försäkringen ersätter
• Om du blir inskriven på sjukhus under försäkringstiden.
Skadedagen är din första dag som inskriven på sjukhus
• Ersättningsbeloppet är 1/30 av månadspremien för din
försäkring per dag
Försäkringen ersätter inte
• Innan kvalificeringstiden passerats, vilket är 30 dagar från
försäkringens begynnelsedag
• Under karenstiden, som är 30 dagar
Försäkringen ersätter
• Försäkringen ger ersättning om du avlider under försäkringstiden. Skadedagen är den dag dödsfallet inträffar.
Ersättningen vid dödsfall motsvarar det belopp som
återstår av din försäkringspremie under avtalsperioden
fram till nästa årsförfallodag
Försäkringen ersätter inte
• Självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det inte framgår av omständigheterna
att försäkringen tagits utan tanke på självmordet
• Dödsfall i samband med sponsrad (med ett belopp som
överstiger 0,5 prisbasbelopp per år) idrott
• Dödsfall i samband med militärtjänstgöring, deltagande
i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige, terrorism
eller andra liknande förhållanden eller som en följd av
effekter från kärnexplosion eller radioaktiv strålning
• Ersättning lämnas heller inte vid dödsfall som är en
följd av sjukdom, smitta, skada eller symtom eller
följder därav som du kände till eller borde känna till vid
tecknandet/ändringen, eller som du vid något tillfälle
inom 12 månader före tecknandet/ ändringen sökt vård
för eller uppmärksammat
• Skada orsakad av alkohol, läkemedel, sömn- eller narkotiska medel
Högsta ersättningsbelopp och ersättningsperiod
Ersättning betalas som längst i 12 månader, till dess att
det ersättningsberättigade tillståndet upphör, eller till dess
att försäkringen avslutats. Om skadeperioden löper över
försäkringens årsförnyelse vid huvudförfallodagen så kan
återstående månader användas på den nya försäkringsperioden och beräknas på den nya avtalsperiodens
försäkringspremie. Högsta ersättningsbelopp per månad är
försäkringens månadspremie.
Övriga förutsättningar och viktiga undantag
En förutsättning för ersättning är att du regelbundet och
fortlöpande behandlas av legitimerad läkare för orsakerna

till försäkringsfallet och att du får hel ersättning från Försäkringskassan (avser arbetsoförmåga och sjukhusvistelse).
Vid ofrivillig arbetslöshet måste du stå till arbetsmarknadens
förfogande och få full ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. Du får heller inte ha annat inkomstbringande arbete.

3. Tilläggsförsäkringar
Det framgår på ditt försäkringsbrev om du tecknat någon
av nedanstående tilläggsförsäkringar.

3.1 Allrisk båt
Försäkringen ersätter
• Förlust av eller skada på försäkrad personlig lösegendom, navigations- eller fiskeutrustning genom plötslig
och oförutsedd yttre händelse som inte kan ersättas
genom grundskyddet
Försäkringen ersätter inte
• Skada som orsakas genom olovligt brukande eller förfogande, förskingring eller bedrägeri
• Skada som orsakas på, eller förlust av fast egendom
• Skada som orsakas av slitage, förbrukning eller självförstörelse, t.ex. sprickbildning, vittring eller förruttnelse
• Skada som orsakats av felaktig reparation eller bearbetning
• Skada på egendom som glöms kvar eller tappas bort,
även om den senare blir stulen
• Skada på cykel eller barnvagn
Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr. Inom dessa 50 000
kr är kontanter begränsat till 5 000 kr.
Särskild självrisk
Självrisken är 1 500 kr eller vald grundsjälvrisk om denna är
lägre

3.2 Olycksfall båt
Olycksfallstillägget omfattar den försäkrade båtens förare
och passagerare.
Försäkringen ersätter
• Personskada som uppkommer i direkt
samband med bruk av den försäkrade båten och
som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall
• Personskada som uppkommer i direkt
samband med vår-, höstrustning och täckningsarbete
av den försäkrade båten och som medför medicinsk
invaliditet eller dödsfall
• Kristerapi för försäkrad som råkar ut för sådan
personskada.
Försäkringen ersätter inte
Om personskadan uppkommer:
• när föraren gör sig skyldig till sjöfylleri
• medan båten är stulen eller tillgripen
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Ersättning vid medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas bestående nedsättning av
kroppsfunktion.
Du får rätt till invaliditetsersättning om du till följd av ett
ersättningsbart olycksfall drabbas av bestående nedsättning
av kroppsfunktion, förutsatt att tillståndet är stationärt (med
detta menas att tillståndet varken försämras eller förbättras)
och inte livshotande. Dessutom måste olycksfallsskadan
inträffat under försäkringen giltighetstid samt att olycksfallet
medför mätbar medicinsk invaliditet inom tre år från det att
försäkringen senast var i kraft.
Den medicinska invaliditetsgraden skall fastställas snarast
möjligt, dock normalt tidigast 12 månader efter det att
olycksfallsskadan inträffat. Fastställandet kan skjutas upp om
detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till rehabiliterande åtgärder är nödvändigt. Om försäkringen inte
är gällande när invaliditetsgraden skall fastställas så beaktas
endast direkta följder av skada som inträffat då försäkringen
var i kraft.
Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbelopp är 600 000 kr. Detta avser en
person under 50 år som drabbas av en skada med 100%
invaliditet. Ersättning utbetalas i förhållande till invaliditetsgraden och den försäkrades ålder vid skadetillfället.
Ersättningen minskas enligt nedanstående tabell:
Ålder

Högsta ersättningsbelopp

<50 år

600 000 kr

51-55 år

550 000 kr

56-60 år

450 000 kr

61-65 år

275 000 kr

66-69 år

150 000 kr

>70 år

50 000 kr

Om den försäkrade avlider inom två år från olyckstillfället
utbetalas 50 000 kr till den försäkrades dödsbo.

3.3 Kris
Kristerapi ges av legitimerad psykolog med högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad. Kristerapi ges bara i Sverige.
Tiden under vilken behandling kan ske är begränsad till 12
månader från olyckstillfället.
Ersättning lämnas också för resor i samband med behandling om resorna överstiger 30 km per behandlingstillfälle.
Ersättning ges inte för resa från plats utanför Sverige.

4. Ersättnings- och värderingsregler
Vid skada så får du ersättning för din direkta ekonomiska
förlust. Detta innefattar inte affektionsvärde, förlorad arbetsförtjänst, resor till och från skadeplatsen, värde av eget
arbete som du lagt ned eller iordningsställande efter skada
(om vi inte åtagit oss att ersätta dig för detta), kostnader för
att återköpa egendom, kostnader för att verifiera, styrka och
framställa krav, kränkning, ideellt skadestånd eller för besvär
och olägenheter som kan uppstå.
Vi ersätter heller inte besvär som uppstår av att du inte kunnat använda egendomen, om vi inte särskilt åtagit oss detta.
Normalt ersätts inte heller rent estetiska skador som inte
innebär en funktionsnedsättning.
När egendom förloras eller skadas påverkas ersättningens
storlek bland annat av egendomens ålder, modernitet,
förslitning och användbarhet. Vi avgör vilken form av
ersättning du skall få. Det kan röra sig om reparation för att
återställa funktionen på den skadade egendomen, återanskaffning av likadan eller närmast motsvarande egendom,
återställande eller kontant ersättning. Vi har även rätt
att avgöra var och hur reparation respektive inköp skall
göras och du är inte berättigad till högre ersättning än vad
likvärdig egendom kostar hos av oss anvisat inköps- eller
reparationsställe.
Försäkringsbolaget ersätter inte mervärdesskatt när du
är skatteskyldig för moms och kan göra avdrag för detta.
Försäkringsbeloppet skall motsvara vad båten och dess
utrustning är värd. Är du underförsäkrad får du inte ut det
fulla värdet vid skada.
Värderingen görs mot bakgrund av prisläget vid den
tidpunkt då du tidigast kunnat precisera ditt ersättningsanspråk, dock senast två månader från skadedagen. Om egendom kommer till rätta skall du kontakta försäkringsbolaget
omedelbart. Försäkringsbolaget övertar, om inget annat
avtalas, rätten till ersatt egendom. Om skadad egendom
repareras så värderas skadan till skälig reparationskostnad,
dock högst det belopp som egendomen värderas till vid
förlust.
Egendomen värderas till marknadsvärdet. Om likvärdig
egendom finns att köpa i den allmänna handeln så får du
vad det kostar att köpa likvärdig egendom i samma skick
som den hade vid skadetillfället. Om likvärdig egendom inte
finns att köpa så ersätts du med vad det sannolikt skulle ha
kostat att köpa likvärdig egendom i samma skick som den
hade vid skadetillfället.

4.1 Vid reparation
Om vi bedömer att egendom ska repareras får du ersättning för reparationskostnaden. Vid reparations- och
återställningsarbeten skall du alltid vara beställare av arbetet
för att få de fördelar som följer av Konsumenttjänstlagen.
Utförs reparation med nya delar av det slag som anges i
tabellen på nästa sida, ersätts delarna enligt den.
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konstruktions-, tillverknings-, eller materialfel, ålder, slitage,
korrosion, röta eller bristande underhåll. Båt, utrustning och
personliga tillhörigheter som gått förlorade eller som inte
ska repareras värderas och ersätts enligt följande regler.

Ersättningen kan inte bli högre än marknadsvärdet.
Du får inte ersättning för:
• att förnya eller reparera sådan del av egendom som
tidigare var bristfällig t.ex. p.g.a. konstruktions-, tillverknings-, eller materialfel, ålder, slitage, korrosion, röta
eller bristande underhåll
• merkostnad vid reparation uppkommen p.g.a. tidigare
defekt eller bristande underhåll
• eventuell värdeminskning eller kvarstående skönhets fel
efter fackmannamässig reparation
• kostnad för ytbehandling, firmasymbol eller reklamtext
som inte motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande
• merkostnad uppkommen genom att reservdel, utrustning eller material inte kunnat anskaffas p.g.a. importsvårigheter eller därför att tillverkningen upphört
• merkostnad uppkommen genom att reparation eller
transport av reservdel, utrustning eller material för
tidsvinnande utförts mot förhöjd kostnad
• kostnad för förbättring eller förändring av båten som
görs i samband med reparation
• tidsförlust eller annan indirekt skada/förlust.

Båten inklusive utrustning
Båten inklusive utrustningen värderas tillsammans till marknadsvärdet.
Personliga tillhörigheter
Personliga tillhörigheter ersätts med marknadsvärdet.
Är marknadsvärdet minst 70 % av nypriset får du ersättning
motsvarande nypriset om du återanskaffar föremålet inom
sex månader från skadetillfället.
Utrustning
Utrustning som anges i tabell nedan och som före skadan
var funktionsduglig ersätts med utgångspunkt från nypriset.
Du får ersättning med så många procent av nypriset som
anges i tabellen. Detta gäller även delar och tillbehör till
utrustning som anges där. Ersättningen kan dock inte bli
högre än marknadsvärdet.
Övrig utrustning ersätts med marknadsvärdet.

4.2 Kontantersättning eller motsvarande
Du får inte ersättning för kostnad att återanskaffa egendom
eller del därav som tidigare var bristfällig t.ex. på grund av
Kategori

Ersättningsgrad i procent av nypris i den allmänna handeln
0-12 mån

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

Därefter
minskning /år

Dock
lägst

Kompletta motorer, backslag och drev, kompletta ankarspel, manöveranordningar och liknande
maskinell utrustning
Segel av normalmaterial.
Kyl, spis, värmare och liknande utrustning

100 %

90 %

80 %

75 %

70 %

5%

20 %

Delar till maskinell utrustning och elsystem samt
propellrar

100 %

90 %

80 %

75 %

70 %

5%

50 %

Mast och rigg av normalmaterial. Propelleraxlar
och fasta propellrar till båtar med rak axel. Säten,
dynor, mattor

100 %

100 %

100 %

97 %

94 %

3%

50 %

Segel helt eller delvis av kevlar, mylar och
liknande

100 %

70 %

40 %

20 %

20 %

-

20 %

Kapell, suflett och batteri. Mast och bom av
kolfiber. Instrument och navigationselektronik
med tillbehör
Radioutrustning inklusive högtalare och telefoner

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

10 %

20 %
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4.3 Provisorisk reparation, bärgning och transport
Vid ersättningsbar skada på båten ersätts kostnad för:
• provisorisk reparation som varit nödvändig för att rädda
båten ur uppenbart nödläge
• nödvändig bärgning och förflyttning av båten från
haveriplats till av försäkringsbolaget godkänd plats
• återtransport av båten från reparationsplatsen till haveriplatsen eller till den hamnplats dit båten fördes efter
skadehändelsen
• sådan röjning och borttagning av vraket som du enligt
lag är skyldig att utföra även om försäkringsbeloppet
därigenom överskrids.

5. Allmänna bestämmelser
När vi i villkoret talar om försäkringstagare avser vi den som
ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.
Med försäkrad/du/dig avses den vars intresse är försäkrat
mot skada.

5.1 Försäkringstid
Försäkringstiden är den tidsperiod för vilken försäkringsavtalet gäller. Om det är oklart när försäkringen trätt i kraft
anses detta ha skett klockan 00:00 dagen efter den dag då
försäkringsbolaget eller förmedlande bolag mottog ansökan
om försäkring.
Om försäkringens tecknande eller giltighet varit kravställd till
inbetalning eller annat förhållande liknande detta, så inträder
försäkringsbolagets ansvar 00:00 dagen efter den dag som
premien betalats. Med detta avses den dag som en betalningsförmedlare bekräftat ett utfört betalningsuppdrag.
Försäkringen gäller till och med försäkringsperiodens sista
dag. Försäkringsbolaget ansvarar endast för skada genom
händelse som inträffar under försäkringstiden om inte annat
särskilt anges i villkoren. Om skadan uppkommit över tid har
försäkringsbolaget endast ansvar för den del av skadan som
uppkommit under försäkringstiden i försäkringsbolaget.

5.2 Förnyelse av försäkringen
Vid försäkringsavtalets utgång förnyas automatiskt försäkringen, om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Förnyelse sker dock inte om försäkringens har sagts
upp att upphöra vid försäkringstidens utgång eller om försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring i annat
bolag, förutsatt att du underrättat oss om detta.
Om försäkringsbehovet har upphört men försäkringstagaren inte har meddelat det till försäkringsbolaget har
försäkringsbolaget rätt till premien för den tid försäkringen
varit gällande. Eventuella förändringar som görs i försäkringsvillkoren under löpande avtalsperiod börjar inte gälla
förrän vid avtalets förnyelse.

5.3 Uppsägning av försäkringen
Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen
Försäkringstagaren har alltid rätt att säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång. Försäkringstagaren har
dessutom rätt att säga upp försäkringen att upphöra före
försäkringstidens utgång i följande fall:
• Om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar
någon annan liknande omständighet.
• Om försäkringsbolaget väsentligen åsidosätter sina
skyldigheter enligt gällande lag eller enligt försäkringsavtalet eller ändrar försäkringsvillkoren med effekt under
försäkringstiden.
• I samband med skada.
• Om försäkringen förnyats enligt avsnittet Förnyelse av
försäkringen och försäkringstagaren ännu inte betalat
premie för den nya perioden.
• Om det i annat fall föreligger en ny omständighet av
väsentlig betydelse för försäkringsavtalet.
Uppsägning effektueras dagen efter den dag då försäkringsbolaget mottog uppsägningen.
Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen i förtid
om försäkringstagaren eller försäkrad grovt åsidosatt sina
förpliktelser mot försäkringsbolaget eller om det annars
finns synnerliga skäl. Uppsägningen måste göras skriftligen
med 14 dagars uppsägningstid räknat från den dag då försäkringsbolaget avsände den. Uppsägningen skall ske utan
oskäligt dröjsmål från det att bolaget fick kännedom om det
förhållande som uppsägningen grundas på.
Försäkringsbolaget har också rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång under vissa
förutsättningar. Uppsägningen måste meddelas försäkringstagaren skriftligen senast en månad innan försäkringstiden
löper ut och innehålla anledning till uppsägning som utgör
särskilda skäl att vägra försäkring, till exempel med hänvisning till risken för framtida försäkringsfall, befarad skadas
omfattning, den avsedda försäkringens art eller annan
liknande omständighet. Har försäkringsbolaget vägrat att
förnya försäkring skall talan avseende detta väckas inom sex
månader från det att försäkringsbolaget avsänt meddelande
om sitt beslut. Väcks inte talan inom denna tid är rätten att
föra talan förlorad.

5.4 Ändring av försäkringsvillkoren
Vill försäkringsbolaget ändra försäkringsvillkoren i samband med förnyelse skall försäkringsbolaget skriftligt ange
betydande ändringar senast i samband med att kravet för
betalning för den nya perioden sänds till försäkringstagaren.
Den förnyade försäkringen gäller då med de nya villkor och
för den tid som försäkringsbolaget angivit. På begäran av
försäkringsbolaget kan försäkringsvillkoren ändras under
pågående försäkringsperiod om det finns synnerliga skäl för
ändringen.
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6. Premien
6.1 Betalning
Första premien skall betalas senast 14 dagar efter den
dag som försäkringsbolaget avsänt krav på premie till
försäkringstagaren. Detta tillämpas inte om försäkringens
giltighet är kravställt mot inbetalning. Premien för senare
perioder skall betalas senast en (1) månad från det att
försäkringsbolaget avsänt krav på premie till försäkringstagaren. Betalas inte premien i rätt tid får försäkringsbolaget
säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar
efter det att den skickades till försäkringstagaren förutsatt
att inte premien betalas under denna frist. Information om
detta skall framgå i försändelsen. Om försäkringstagaren
gör sannolikt att försändelsen försenats eller inte kommit
fram på grund av omständigheter som han inte kunnat råda
över så får uppsägelsen effekt tidigast en (1) vecka efter
den dag då den kom fram. Denna period kan dock aldrig
bli längre än en (1) månad. Försäkringstagaren är skyldig att
betala en tilläggsavgift om premien inte betalas i rätt tid.
Om försäkringstagaren inte kunnat betala sin premie i rätt
tid på grund av frihetsberövande, svår sjukdom, utebliven
pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning
eller liknande hinder får uppsägningen verkan tidigast en (1)
vecka från det att hindret fallit bort. Denna period kan dock
aldrig bli längre än tre månader.
Om premien betalas efter det att försäkringen upphört på
grund av dröjsmål med premien så anses inbetalningen
vara en begäran om ny försäkring med samma omfattning
från den dag då betalningen inkom till försäkringsbolaget.
Om försäkringsbolaget inte vill meddela försäkring skall en
underrättelse om detta skickas till försäkringstagaren inom
14 dagar från det att premien betalades.
Om den avtalade premien höjs under försäkringsperioden
genom ändring av omfattningen skall tilläggspremie betalas
senast 14 dagar efter att försäkringsbolaget avsänt premiekrav till försäkringstagaren. Om betalning inte inkommer
har försäkringsbolaget rätt att räkna om försäkringens
giltighetstid efter den redan inbetalda premien, baserat på
den nya omfattningen. Om försäkringen upphör i förtid har
försäkringsbolaget rätt till den premie som skulle ha betalats
om avtal slutits för den tid där försäkringsbolaget har varit
ansvarigt. Om högre premie har betalats skall försäkringsbolaget betala tillbaka det överskjutande beloppet. Är
försäkringsavtalet ogiltigt enligt 4.kap 2§ första stycket
försäkringsavtalslagen (2005:104) får försäkringsbolaget
ändå behålla betald premie för förfluten tid.

att försäkringsbolaget tidigare fått felaktiga, oriktiga eller
missvisande uppgifter om förhållanden som har uppenbar
betydelse för riskbedömningen är han skyldig att utan dröjsmål korrigera uppgifterna.
Om försäkringstagaren vid fullgörandet av sin upplysningsplikt agerat svikligt eller i strid mot tro och heder så är
försäkringsavtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen om
avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
(1915:218) och försäkringsbolaget är fritt från ansvar för
försäkringsfall som inträffar därefter. Har försäkringstagaren
uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt upplysningsplikten kan ersättningen sättas ned eller helt utebli i fråga om
varje försäkrad efter vad som är skäligt med hänsyn till den
betydelse förhållandet skulle ha haft för försäkringsbolagets
bedömning av risken, det uppsåt eller den oaktsamhet som
har förekommit och i övriga omständigheter. Se vidare i
avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen.
Risk- och fareökning
Försäkringstagaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål
meddela försäkringsbolaget ändrade förhållanden som är av
betydelse för riskens bedömning. Försummelse att anmäla
sådan fareökning kan leda till att ersättningen minskas eller
helt uteblir på samma sätt som vid brott mot upplysningsplikten.
Framkallande av försäkringsfall
Om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall
eller uppsåtligen förvärrat följderna av sådant, lämnas inte
ersättning från försäkringen såvitt angår denne. Har den
försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder kan ersättningen sättas
ned eller helt utebli såvitt angår denne efter vad som är
skäligt med hänsyn till förhållanden och omständigheter i
övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar
en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller förvärras.
Om skadan framkallats genom vårdslöshet i samband med
brott mot ett aktsamhetskrav eller en säkerhetsföreskrift i
villkoren har försäkringsbolaget rätt att sätta ned ersättningen eller låta den helt utebli. Se vidare i avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen.

6.2 Begränsningar i försäkringsbolagets ansvar

Brott mot säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav
Har den försäkrade brutit mot en säkerhetsföreskrift eller ett
aktsamhetskrav i försäkringsavtalet eller i en författning eller
regel som avtalet hänvisar till, kan försäkringsersättningen
såvitt angår denne sättas ned eller helt utebli. Nedsättning
sker efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets
samband med den inträffade skadan. Se vidare i avsnittet
Nedsättning av försäkringsersättningen.

Upplysningsplikt
Försäkringstagaren är skyldig att på försäkringsbolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan
om försäkring skall meddelas. Detsamma gäller vid begäran
om omfattningsändring eller förnyelse. Försäkringstagaren
skall ge fullständiga och korrekta svar på försäkringsbolagets
frågor. Om försäkringstagaren inser eller borde ha insett

Räddningsplikt
När ett försäkringsfall inträffar eller befaras vara omedelbart förestående ska den försäkrade efter förmåga vidta
åtgärder för att hindra eller minska skadan och om någon
annan är ersättningsskyldig, agera för att bevara den rätt
försäkringsbolaget kan ha emot denne. Om den försäkrade
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uppsåtligen åsidosätter sina skyldigheter enligt ovan kan
ersättningen såvitt angår denna sättas ned eller helt utebli
efter vad som är skäligt med hänsyn till dennes förhållanden
och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om den
försäkrade åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att
det innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa
eller förvärras. Se vidare avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen. De anvisningar som försäkringsbolaget
lämnar skall följas och försäkringsbolaget ersätter försvarliga
kostnader som den försäkrade har till följd av åtgärder enligt
första stycket. Vid annan försäkring än ansvarsförsäkring
ersätts räddningskostnad även om försäkringsbeloppet inte
räcker till. Ersättning lämnas dock inte om den försäkrade
har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti
eller liknande åtagande.
Försummelse att anmäla försäkringsfall
Om ersättningsberättigad underlåter att anmäla ett försäkringsfall inom rimlig tid eller åsidosätter sin skyldighet att
medverka i skadeutredningen och denna försummelse leder
till skada för försäkringsbolaget kan försäkringen sättas ned
eller helt utebli efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring
har gjort sig skyldig till försummelse enligt ovan har försäkringsbolaget istället rätt att från den försäkrade återkräva
skälig del av vad bolaget har utgivit till den skadelidande. Se
vidare i avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen.
Oriktiga uppgifter under skaderegleringen
Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning
av försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen
eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgivit, förtigit eller
dolt någonting av betydelse för bedömningen av rätten till
ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars
skulle ha betalats till denne sättas ned efter vad som är
skäligt med hänsyn till omständigheterna. Nedsättningen
kan i allvarligare fall leda till att den försäkrade eller annan
som begär ersättning från försäkringsbolaget blir helt utan
ersättning. Se vidare i avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen.
Nedsättning av försäkringsersättningen
Har den försäkrade åsidosatt sina förpliktelser enligt
försäkringsavtalet, minskas försäkringsersättningen med ett
skäligt avdrag som kan leda till att den försäkrade blir helt
utan ersättning. I vilken mån nedsättning skall ske avgörs efter vad som är skäligt med hänsyn till samtliga föreliggande
omständigheter. Av betydelse är om åsidosättandet skett
med uppsåt eller i annat fall graden av oaktsamhet. Hänsyn
tas till om det föreligger förmildrande omständigheter. Vid
allvarliga brott mot förpliktelserna kan ersättningen helt
falla bort. Vid nedsättningen tas även hänsyn till hur länge
förpliktelsen åsidosatts, om egendomen är stöldbegärlig,
egendomens värde, placering och exponering, samt var
händelsen inträffat. Har den försäkrade åsidosatt en särskild
angiven säkerhetsföreskrift eller ett särskilt angivet aktsamhetskrav i villkoren, kan ersättningen sättas ned eller helt
utebli på det sätt som anges i det aktuella villkorsavsnittet.
Nedsättning sker alltid med minst 25 %. För oriktiga uppgif-

ter under skaderegleringen eller vid försäkringens tecknande sker nedsättningen normalt med minst 50 %. Om du
svikligen eller felaktigt uppgivit båtens värde där en korrekt
angivelse skulle resulterat i att försäkringsbolaget inte skulle
ha meddelat försäkringen, så lämnas ingen ersättning för
den uppkomna skadan; nedsättningen blir effektivt 100 %.
Identifikation med den försäkrade
Med den försäkrades handlande likställs, i fall som rör
nedsättning av ersättning vid åsidosättande av föreskrifter i
försäkringsvillkoren eller avvikelser mot försäkringstagarens
förpliktelser i övrigt, den som handlat med den försäkrades
samtycke, den som med den försäkrades samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen samt den försäkrades
make, maka, registrerad partner, sambo och annan familjemedlem. Om det finns synnerliga skäl emot det skall dock
identifikation inte ske.
Undantag från bestämmelserna om begränsning av
försäkringsbolagets ansvar.
Ersättning sätts inte ned på grund av oaktsamhet som endast är att betrakta som ringa, handlade av någon som var
allvarlig psykiskt störd (enligt samma definition som i 30 kap.
6§ brottsbalken) eller som var under tolv år. Ersättning får
heller inte sättas ned på grund av handlande som avsåg att
förebygga skada på person eller egendom i sådant nödläge
att handlandet var försvarligt.
Vid ansvarsförsäkring tillämpas inte bestämmelserna om
nedsättning av ersättning för skada som orsakats eller förvärrats genom grov vårdslöshet eller vid brott mot reglerna
om säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt i förhållande
till den skadelidande. Om den försäkrade inte enligt någon
författning är skyldig att ha någon ansvarsförsäkring som
omfattar skadan, är försäkringsbolaget skyldigt att lämna
ersättning bara i den utsträckning denna inte kan utges av
den försäkrade.

6.3 Reglering av skada
Anmälan och ersättningskrav
Skada skall anmälas till försäkringsbolaget utan dröjsmål.
Om annan försäkring gäller för samma skada skall du upplysa försäkringsbolaget om detta. Den som gör anspråk
försäkringsersättning skall dessutom:
• Vid stöld eller skadegörelse göra polisanmälan på den
ort där skadan inträffar.
• Lämna specificerat krav på ersättning och i skälig styrka
innehav och värde av förkommen egendom.
• På försäkringsbolagets begäran lämna upplysningar
och tillhandahålla verifikationer, bevis, andra handlingar,
läkarintyg som bolaget behöver för att reglera skadan.
• På försäkringsbolagets begäran medverka i polisens
utredning av ärendet.
• På begäran träffa försäkringsbolagets personal eller av
bolaget anlitad uppdragstagare.
• I övrigt följa i villkoren särskild angiven föreskrift.
• Medverka till besiktning som försäkringsbolaget vill
utföra med anledning av inträffad skada.
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Reparation
Reparation får endast ske efter försäkringsbolagets godkännande. Våra anvisningar skall följas beträffande valet av
reparatör, reparationsmetod och material. Skadade föremål
skall, om försäkringsbolaget inte meddelar annat, behållas. Försäkringstagaren skall som ägare av den försäkrade
egendomen efter försäkringsbolagets medgivande beställa
samt godkänna eller reklamera reparationsåtgärder.
Påföljd
Åsidosätter den försäkrade sina åligganden enligt avsnitten
”Anmälan och ersättningskrav” samt ”Besiktning och reparation” kan ersättningen minskas eller helt falla bort. Se vidare
avsnittet ”Oriktiga uppgifter under skaderegleringen”.
Tiden för utbetalning av försäkringsersättning
Försäkringsbolaget skall betala försäkringsersättning senast
en (1) månad efter det att den ersättningsberättigade gjort
vad som angivits ovan i avsnitten ”Anmälan och ersättningskrav” samt ”Besiktning och reparation”. När det gäller egendom som skall återanskaffas eller repareras skall försäkringsbolaget betala försäkringsersättning senast en (1) månad
efter det att den ersättningsberättigade visat att egendomen reparerats eller återanskaffats. Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad egendom återställs och detta
beslut överklagats ska försäkringsbolaget betala ersättning
senast en (1) månad efter det att bolaget fått besked om
att överklagandet inte lett till ändring. Försäkringsbolaget
ska betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635), om inte
betalning sker i tid. Om det blir tvist om värdet på försäkrad
egendom, betalar försäkringsbolaget dock endast den ränta
som motsvarar Riksbankens vid varje tid gällande referensränta (dock inte om beloppet är mindre än 100 kr). Om den
som gör anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen har
rätt till åtminstone visst belopp, betalar Försäkringsbolaget
detta i avräkning på den slutliga ersättningen.
Dubbelförsäkring
Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera
försäkringsbolag är varje försäkringsbolag ansvarigt mot
den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre
ersättning sammanlagt från bolagen än vad som svarar mot
skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan
så fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter
förhållandet mellan ansvarsbeloppen.
Underförsäkring
Angivet Försäkringsbelopp eller värde på objektet skall
motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat
intresse enligt villkorens ersättnings- och värderingsregler.
Understiger försäkringsbeloppet detta värde kan ersättning
från försäkringen sättas ned i förhållande till underförsäkringen (pro rata). Om vi begär det är den försäkrade skyldig att
lämna en förteckning över det som är oskadat så att försäkringsbolaget kan bedöma om underförsäkring föreligger.
Preskription av rätt till ersättning från försäkring
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste

väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha
fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och
i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde
göras gällande, annars går rätten till ersättning förlorad. Om
anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid
är fristen enligt ovan alltid minst sex månader från det att
bolaget förklarat sin ställning till anspråket. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att åberopa specialpreskription
mot den försäkrade vid anmälan av skada på det sätt som
framgår av försäkringsvillkoren och Försäkringsavtalslagen
(2005:104) oberoende av om skadereglering i någon form
inleds med anledning av anmälan.

6.4 Regler i särskilda fall
Krigsskador
Inom försäkringens giltighetsområde gäller försäkringen inte
för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror.
Dammgenombrott
Oavsett vad som anges i försäkringsvillkoren eller försäkringshandlingar i övrigt angående försäkringens omfattning
eller giltighet gäller försäkringen inte i något fall för skada,
förlust, krav eller anspråk vars omfattning eller uppkomst direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med brott
i damm. Med damm avses i detta sammanhang en naturlig
eller konstruerad uppdämning av vatten.
Terrorhandlingar
Oavsett vad som anges i försäkringsvillkoren eller försäkringshandlingar i övrigt angående försäkringens omfattning
eller giltighet gäller försäkringen inte i något fall för skada,
förlust, krav eller anspråk vars omfattning eller uppkomst
direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med
eller är en följd av spridning eller användning av biologiska
eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra
ämnen med skadlig strålning i samband med eller till följd av
terrorhandling. Med terrorhandling menas en skadebringande handling som är straffbar där den begås eller där skadan
uppstår och som framstår att vara utförd i syfte att allvarligt
skada eller skrämma en befolkning eller otillbörligen tvinga
offentliga organ eller en internationell organisation att
genomföra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd
eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande
politiska, konstitutionella och ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.
Atomskador
Försäkringen gäller inte skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet om skadan direkt eller indirekt orsakats av
atomkärnprocess.
Force majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning
fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets
åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser som
är utom försäkringsbolagets kontroll. Försäkringen ersätter
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ej heller om båten blir föremål för kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet.
Lag, garanti eller liknande åtagande samt annan
försäkring
Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti, eller liknande åtagande.
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att
den som är ansvarig inte fullgör sitt åtagande. Om det finns
en annan försäkring så gäller båtförsäkring endast i den
mån ersättning inte lämnas genom den andra försäkringen.
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat
genom försäkring i annat bolag och finns i denna försäkring
förbehåll innebärande att ersättning endast lämnas i den
mån ersättning inte lämnas genom försäkringsbolagets
försäkring, gäller samma förbehåll för försäkringsbolagets
försäkring gentemot det andra försäkringsbolaget.
Om det blir tvist om värdet på försäkrad egendom
Vid tvist om värdet på skadad egendom ska på begäran av
någon av parterna en värderingsman uttala sig om värdet.
Om inte parterna enas om annat ska värderingsmannen
vara auktoriserad av svensk handelskammare. Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. Parterna
får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. I
sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur han beräknat
skadans värde och skall lämna sitt utlåtande inom tre månader sedan han blivit utsedd. Värderingsmannen ska tillämpa
de regler som finns i dessa villkor. Om värderingsmannen
finner att vi kommit till för lågt belopp, betalar vi dennes
kostnader. I annat fall betalar du kostnaden.
Rätt till regress
Försäkringsbolaget övertar den försäkrades rätt till skadestånd med anledning av skadan i den mån skadan omfattas
av försäkringen och har ersatts av bolaget. Den försäkrade
får inte med den som är ansvarig för skadan träffa avtal som
innebär att försäkringsbolagets regressrätt inskränks. Skulle
så ske har försäkringsbolaget rätt att av försäkringstagaren
kräva tillbaka det belopp som motsvarar inskränkningen.
Överlåtelse av fordran
I samma utsträckning som försäkringsbolaget har utbetalat
ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva
ersättning från den som är ansvarig, eller i annat fall betalningsskyldig, för skadan.
Äganderätt till ersatt egendom
Försäkringsbolaget övertar äganderätten till ersatt egendom om inget annat avtalas med den försäkrade.
Tredje mans rätt
Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren och
annan som omfattas av försäkringen. Försäkringsskyddet
upphör att gälla för försäkrad egendom när äganderätten
övergår till annan. Försäkringen gäller ändå under 7 dagar
efter riskens övergång till förmån för en fysisk person som
har förvärvat egendomen huvudsakligen för ändamål som
inte utgör näringsverksamhet, i den mån dennes skada

inte omfattas av någon annan försäkring på egendomen.
Har försäkringen sagts upp av någon annan anledning än
överlåtelsen är dock uppsägningen giltig också mot den nye
ägaren.
Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller svensk lag. De viktigaste
bestämmelserna finns i Försäkringsavtalslagen (2005:104).
Tvist med anledning av sjöförsäkring skall provas av svensk
dispaschör.
Uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Den registrering av personuppgifter som vi hämtar in om dig
i samband med att försäkringsavtal ingås eller som vi i övrigt
registrerar i samband med försäkringsavtalet är nödvändig för
att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning. Uppgifterna erhålls vanligast från dig som
försäkringstagare, men kan kompletteras med uppgifter från
till exempel offentliga register. Vissa av uppgifterna lämnas
vidare till andra företag, föreningar och organisationer som
vi samarbetar med, till exempel vid skadereglering. I de fall vi
har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi
att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av.
Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fullgöra
våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, enligt lagar
och myndighetsföreskrifter, behandlingar för analys- eller
statistikändamål och för marknadsföringsändamål inom
Gjensidige-koncernen. Det sistnämnda fallet sker om inte
den som uppgifterna avser skriftligen begärt att så inte ska
ske (se adress nedan).
Personuppgiftsansvarig är Gjensidige Forsikring ASA Norge,
svensk filial. Vardia Försäkring AB är personuppgiftsbiträde.
Alla uppgifter behandlas med sekretess, i enlighet med Gjensidiges etiska regler.
Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig begäran
få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Detsamma gäller om du vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift. Via vår hemsida gjensidige.se kan du
skicka en begäran till vår kundservice. Klicka på ”Kontakta
oss” och följ hänvisningarna. Du kan också skriva till oss under
adress: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box
3031, 103 61 Stockholm.
Gemensamt skadeanmälningsregister
Vi äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i
anledning av denna försäkring.
Överprövningsnämnden
Nämnden prövar tvistliga anspråk på grund av försäkringsavtal som överklagats till nämnden på begäran av försäkrad.
Begäran skall skickas in skriftligen till Överprövningsnämnden, Box 38, 971 02 Luleå. Begäran om prövning måste
skickas in senast sex månader efter slutligt beslut. Överprövningsnämnden är intern och utgör ett led i försäkrings-
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bolagets arbete för korrekt skadehantering.
Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till huvudsaklig
uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva
konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en
vara, tjänst eller annan nyttighet. Försäkringsbolaget följer
som regel nämndens rekommendationer i enskilda skadefall.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN): Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå ger hjälp och vägledning
i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga
försäkringar. Försäkringsbyrån är opartisk och rådgivningen
är kostnadsfri. En av byråns viktigare uppgifter är att fånga
upp konsumentproblem på försäkringsområdet och återföra
dessa för myndigheterna, företagen och branschorganisationerna. Konsumenternas försäkringsbyrå:
Box 24215, 104 51 Stockholm. telefon 0200-22 58 00, fax
08-24 88 91, www.konsumenternas.se
Dispaschör/domstol
Handlar tvisten om försäkringsersättning från denna
båtförsäkringska du vända dig till dispaschör enligt Sjölagen
17 kap 9 §. Andra tvister handläggs av allmän domstol. Det
avser inte rättsskydd eller trafik.
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
organisationsnummer 516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring
ASA, organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i
Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.
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