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Kundservice: trygghansa.se/kundservice
Telefon 0771-111 600
Anmäl skada: trygghansa.se/skada
Telefon 0771-111 500
Sjöassistans: Telefon 0752-434 000
Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor
Försäkringsvillkor för båt 2014-05-01

För- och efterköpsinformation
Det här är en kortfattad beskrivning av
försäkringen och information som du har rätt
att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du
på vår webbplats eller ring vår kundservice så
skickar vi dem.
Läs igenom och spara denna information.
Om något skydd är extra viktigt för dig,
kontrollera att det ingår i försäkringen.

För- och efterköpsinformation
Båtförsäkring
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och
de tilläggsförsäkringar som finns. Vad som ingår i just din
försäkring framgår av ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i
dessas territorialvatten. Den gäller i Östersjön med angränsande
hav och vikar, Kattegatt och Skagerack öster om linjen
Hanstolm-Lindesnes. Om du önskar ett större giltighetsområde
behöver du helförsäkra båten och teckna tillägget Utökad Båtförsäkring.
Försäkringen omfattar den båt som står i försäkringsbrevet med
tillhörande motorer. Båten ska ha hemmahamn i Sverige. Försäkringen gäller för dig som äger och använder båten för privat bruk.
Den omfattar också lös egendom, som till exempel kläder, fiskeredskap och andra personliga saker.

Hur väljer du försäkringsbelopp?
För att din båt ska vara rätt försäkrad ska du välja ett försäkringsbelopp som motsvarar båtens marknadsvärde (det pris du
får betala för en likvärdig båt med hänsyn till ålder, skick och
utrustning). När du väljer belopp ska du räkna med båttillbehör,
täckningsmaterial med mer. Om båtens värde ökar, genom
exempelvis ett motor- eller segelbyte, är det viktigt att du
kontaktar oss och väljer ett nytt försäkringsbelopp.

vid en skada. När en ny försäkringsperiod börjar måste du meddela oss värdeökningen, annars riskerar du att få lägre ersättning. Garantin gäller inte vid byte av motor.

Premie och betalning
Försäkringen gäller normalt ett år och förnyas genom att du
betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringsperioden, försäkringen
avslutas då vid nästa huvudförfallodag. Om du däremot säljer
det försäkrade fordonet under försäkringsperioden kan försäkringen sägas upp direkt.
Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller månad. Om
du betalar med pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift.
Din premie beror bland annat på vilken båt du har, om den har
startspärr eller lås, om du har förarbevis eller skepparexamen,
hemmahamn och vilket försäkringsbelopp du väljer. Även självrisken påverkar. Du betalar en lägre premie om du väljer en högre självrisk. Premien varierar över säsongen, vilket betyder
att du betalar mer under sommaren, när båten används, än du
gör på vintern.

Värdestegringsgaranti

Självrisker

Under en pågående försäkringsperiod har du värdestegringsgaranti. Din båt kan då öka i värde med upp till 25 procent av
försäkringsbeloppet, utan att det påverkar den ersättning du får

Vilka självrisker som gäller för dig framgår av försäkringsbrevet. Du betalar bara en självrisk (den högsta), om du får en
skada som ger ersättning från flera delar av båtförsäkringen
eller från flera av dina försäkringar hos oss
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För vem och vad gäller försäkringen?
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Kom ihåg att informera oss om förändringar

Enkelt att anmäla så fort något hänt

Uppgifterna i ditt försäkringsbrev är de som gäller för försäkringen. De bestämmer din premie och vilken ersättning du får om
något skulle hända. Det är därför viktigt att du informerar oss
om förändringar som du gör på båten eller om du byter hemmahamn. Om du byter motor måste den nya motorn stå med på försäkringsbrevet, annars är den oförsäkrad. Det är också viktigt
att meddela oss om din båt ökat i värde och försäkringsbeloppet
därför är för lågt.

Om något händer anmäler du det på vår webbplats. Under dagtid
når du oss även på telefon.
Om din båt skadas kontakta alltid oss innan du anlitar någon för
att reparera skadan. Vi guidar dig till reparation och inköp, vilket
ger dig och din båt den bästa hjälpen och rätt ersättning för skadan. Vi tar alltid hänsyn till hur mycket det som ska ersättas har
förlorat i värde. Äldre saker ersätts med vad motsvarande
begagnade föremål kostar.

Försäkringens olika delar
Här kan du se försäkringens olika
delar och vilken tilläggsförsäkring
som finns.
Av försäkringsbrevet framgår vad
som ingår i just din försäkring och
om du har tecknat tilläggsförsäkringen.
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Vad ersätter försäkringen - och inte?
Här kan du läsa vad försäkringens olika delar ersätter. Detta är en kortfattad beskrivning och i vissa fall exempel på vad som
ersätts och inte ersätts. Exakt vad som ingår kan du läsa i det fullständiga villkoret.

Halvförsäkring

Egendomsskydd

Brand
Vad får du ersättning för?
• Skador som direkt orsakas av eld som kommit lös, blixtnedslag
eller explosion.
Vad ersätts inte?
• Motor som skadas av en explosion i motorn.
• Elektronisk utrustning och kablar som skadas av kortslutning.

Stöld och skadegörelse
Vad får du ersättning för? Några exempel:
• Skador som orsakas av stöld, försök till stöld eller skadegörelse.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Skador som orsakas av en person i ditt hushåll.
• Skador som enbart består av repor i båtens ytskikt.

Sjösättning, upptagning och transport
Vad får du ersättning för?
Skador som orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse
• när båten sjösätts, tas upp eller transporteras
• när båten är på land.
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Med Halvförsäkring har du ett grundläggande skydd för båten,
dess tillbehör och din lösa egendom, som fiskeredskap, kläder
och annan personlig utrustning. Du får även hjälp om du hamnar
i en rättstvist eller om du behöver gå till en psykolog efter till
exempel en båtolycka.
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Några exempel:
• Skada som orsakas av is, snö, frysning, korrosion, vatten, fukt,
mögel eller djur.
• Egendom som tappas eller faller överbord.
• Skador på motor.

Högsta ersättning för egendom
• Båten och båttillbehör: marknadsvärdet eller försäkringsbeloppet om det är lägre.
• Lös egendom: 10 000 kr.
I följande fall finns det andra maxbelopp:
• Fastmonterad stereo och tillhörande högtalare: 5 000 kr.
• Släpjolle, högst 4 m lång med utombordsmotor på högst
4 hk: 20 000 kr.
• Täckningsmaterial, stöttor, vagga och båtvagn som inte är
registreringspliktig: 20 000 kr.

Självrisk
1 500 kr.
Krisförsäkring
Gäller om du drabbas av en krisreaktion efter en händelse som
täcks av båtförsäkringen, till exempel en svår kollision.
Vad får du ersättning för?
• Upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog
som vi hänvisar till.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Händelser som har samband med ditt arbete.
Självrisk
Ingen självrisk.

Ansvarsförsäkring
Gäller om du som privatperson i egenskap av ägare, förare eller
brukare av den försäkrade båten krävs på skadestånd för att ha
skadat en person eller någon annans egendom.
Vad får du hjälp med?
• Vi utreder om du är skadeståndsskyldig.
• Vi förhandlar med den som kräver skadestånd.
• Vi för din talan vid rättegången.
Vad får du ersättning för?
• Rättegångskostnader.
• Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Skadeståndskrav för skador på något som du hyr, lånar eller
tar hand om.
• Skadeståndskrav för skador som beror på att du inte röjt eller
tagit bort vrak.
Högsta ersättning
10 miljoner kr.
Självrisk
1 500 kr.
Rättsskydd
Gäller om du som privatperson i egenskap av ägare, förare eller
brukare av den försäkrade båten hamnar i en rättstvist.
Vad får du ersättning för?
• Dina advokatkostnader om du hamnar i en tvist med någon på
grund av en kollision, vid reparation, köp eller försäljning av
din båt. Tvisten ska kunna prövas av dispaschör eller allmän
domstol.
• Motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
När gäller inte rättsskyddet? Några exempel:
• Tvister som har att göra med ditt arbete.
• Tvister mellan båtens delägare.
• Tvister om belopp som är lägre än ett halvt prisbasbelopp.
• Grupptalan.
Högsta ersättning
200 000 kr.
Självrisk
20 procent av kostnaden (minst 1 500 kr).
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Vad ersätts inte av egendomsskyddet?
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Helförsäkring
När du väljer Helförsäkring utökar du skyddet i Halvförsäkring med ett skydd för motorn och för skador som inträffar när du är ute på
sjön. Dessutom får du hjälp med bogsering.
Sjöskada
Vad får du ersättning för? Några exempel:
• Skador som direkt orsakas av grundstötning, sammanstötning, strandning, kantring eller av någon annan plötslig,
oförutsedd och utifrån kommande händelse.
• Kostnad för bogsering om båten får en skada som ersätts av
försäkringen.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Motor som skadas för att den tappas i vattnet, lossnar, överhettas eller som skadas genom igensatta vattenintag och
ledningar (ersätts i vissa fall av Maskinskada).
• Egendom som tappas eller faller överbord.
• Skada som orsakas av is, snö, frysning, korrosion, vatten,
fukt, mögel eller djur.
Självrisk
1 500 kr.
Sjöassistans
Med Sjöassistans får du hjälp vid plötsliga och oförutsedda händelser. Några exempel:
• vid motorhaveri och andra tekniska problem
• vid oväntade bränslestopp
• om båten sliter sig och driver ute i en farled

När gäller Sjöassistans inte? Några exempel:
• När båten är uthyrd.
• När du eller någon annan använder båten i arbetet.
• Utanför försäkringens ordinarie giltighetsområde
(området kan inte utökas med tilläggsförsäkring).
• När båten befinner sig i hemmahamnen eller på en annan
permanent förtöjningsplats.
• Om du beställer bogsering utan att först ha kontaktat
företaget Sjöassistans.
Självrisk
Ingen självrisk.
Maskinskada
Gäller för skada på båtens motor om den inte är äldre än 5 år,
räknat från tillverkningsåret.
Vad får du ersättning för?
• Skada på båtens motor för framdrivning eller på drev och backslag, orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Skada orsakad av korrosion eller frysning.
• Motor som förloras för att den har tappats överbord.
Självrisk
1 500 kr.

Vad får du hjälp med? Några exempel:
• Felsökning via telefon.
• Transport av bränsle och reservdelar ut till båten.
• Bogsering till närmaste reparatör, om du anlitar företaget
Sjöassistans.

Tillägget Utökad Båtförsäkring
Du kan utöka din Helförsäkring med tillägget Utökad Båtförsäkring. Då ersätts ytterligare några skador och du kan få mer
ersättning för vissa skador. Dessutom gäller försäkringen i ett större område.

Vad får du ersättning för? Några exempel:
• Egendom som skadas eller förloras genom en plötslig och
oförutsedd händelse, till exempel att någon spiller kaffe på
dynorna eller tappar utombordsmotorn i vattnet när den
hängs av på hösten.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Utombordsmotor som skadas eller förloras av en annan orsak
än att den har tappats.

• Utombordsmotor som skadas eller förloras när båten är
uthyrd.
• Andra motorer än utombordsmotor.
• Segel som skadas eller förloras.
• Skada på en båt som du eller någon annan använder i arbetet.
• Skada som orsakas av förslitning, ålder, korrosion eller röta.
• Skada som orsakas av is, snö, frysning, mögel, djur eller ohyra.
Högsta ersättning
50 000 kr.
Självrisk
1 500 kr.
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Drulleförsäkring
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Utökat egendomsskydd
Höjer högsta ersättningen för lös egendom med 40 000 kr.
Högsta ersättning
50 000 kr.
Självrisk
1 500 kr.

Självrisk
2 000 kr plus din ordinarie självrisk på 1 500 kr.
Utökat ansvarsbelopp vid kappsegling
Höjer högsta ersättningen från Ansvarsförsäkring med
20 miljoner kr, vid kappsegling.
Högsta ersättning
30 miljoner kr.

Utökat giltighetsområde
Utökad maskinskada
Med tillägget gäller försäkringen inom fler områden.
I vilka områden gäller försäkringen?
• Nordsjön och Engelska kanalen
• Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Holland och
Frankrike (norr om 48° N och ost om 11° E) och dessa länders
territorialvatten
• Shetlands-, Orkney- och Färöarna
• kanaler och sjöar i Europa.
Vad ersätts inte?
• Kostnader för Sjöassistans i det utökade giltighetsområdet.
Privat uthyrning

Förlänger skyddet för maskinskador med 5 år så att det gäller
för motorer som är upp till 10 år gamla, fortfarande utan åldersavdrag.
Vad får du ersättning för? Några exempel:
• Skada på båtens motor för framdrivning eller på drev och
backslag, orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Skada orsakad av korrosion eller frysning.
• Motor som förloras för att den har tappats överbord.
Självrisk
20 procent av marknadsvärdet (minst 1 500 kr).

Med tillägget gäller försäkringen även när du hyr ut din båt
privat, i max 30 dagar per försäkringsår.
Vad får du ersättning för?
• Skador och förluster som omfattas av båtförsäkringen
(med undantag för utombordsmotor som tappas överbord,
se Drulleförsäkring).
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Skador som uppstår om du hyr ut båten genom en förmedlare
eller ett företag.

Vad du gör kan påverka
din ersättning

Krav på lås
När det gäller lås har vi ett antal krav som ska uppfyllas.
• Utombordsmotorer under 50 hk måste låsas fast med lås i
lägst klass 3. När båten är på land måste motorn tas hem och
förvaras inlåst.
• Utombordsmotorer med 50 hk eller mer som lämnas kvar i
båten under vintern, ska låsas fast vid båten med lås i lägst
klass 3.
• Båtar med utombordare med 15 hk eller mer och motorbåtar
med inombordare med toppfart högre än 25 knop måste låsas
fast i bryggan med kätting, hänglås och stävögla i lägst
klass 3.

• När båten förvaras på trailer måste trailern vara låst med
godkänt kullås eller med kätting och hänglås, lägst klass 3.

Krav på båten och förare
Vi ställer också vissa krav på din båt och på dig som ägare och förare.
• Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd för.
• Båten ska köras på ett säkert sätt med hänsyn till fart, sikt,
väder och övrig trafik.
• Båt, utrustning och bemanning ska vara anpassade för de
påfrestningar som de kan utsättas för, utifrån båttyp, storlek
och användningsområde.
Om något händer som har samband med att du eller någon
annan har druckit alkohol eller använt droger, får du minskad
eller ingen ersättning.
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För att få ersättning från försäkringen måste du vara aktsam.
Om du inte har varit aktsam enligt våra krav kan du få mindre i ersättningen eller ingen ersättning alls, beroende på hur detta har
påverkat skadan.
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Rabatt när du samlar dina
försäkringar hos oss
Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents
samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har. Läs mer
och räkna fram din rabatt på trygghansa.se/samlingsrabatt.

Allt du behöver på
trygghansa.se

Fullständiga villkor
Den här informationen är inte ett fullständigt villkor, utan en
kortfattad beskrivning av försäkringen. Villkoret finns på vår
webbplats. Du kan också få det hemskickat från vår kundservice.
De fullständiga villkoren tillsammans med försäkringsbrevet
utgör avtalet mellan dig och oss.

Om du inte är nöjd

På trygghansa.se hittar du allt om dina försäkringar. Logga in
med BankID så kan du se hur de gäller, utöka ditt skydd och följa
dina betalningar.

Ångerrätt
Du som tecknar din försäkring per telefon, på webben eller vid
hembesök har ångerrätt i 14 dagar. Om du ångrar dig, kontakta
oss senast 14 dagar efter att du har fått ditt försäkringsbrev. Har
du redan betalat får du tillbaka premien med avdrag för de dagar
som försäkringen har gällt.

Hjälp att välja försäkring
Om du behöver hjälp med ditt köp av försäkring, kontakta
konsumentvägledaren i din kommun. Du kan också vända dig
till Konsumenternas försäkringsbyrå, se konsumenternas.se.

Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du begära
prövning hos någon av de nämnder som finns. Exempel på sådana
är Försäkringsnämnden och Allmänna Reklamationsnämnden.
Fullständig information kring nämnderna och hur du kommer i
kontakt med dem hittar du i våra villkor eller på trygghansa.se.
Om du inte är nöjd kan du också vända dig till allmän domstol. Då
kan du ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd. Du
som har rättsskydd hos oss kan få ersättning för dina ombudskostnader vid tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.

Försäkringsgivare, tillämplig
lag och tillsynsmyndigheter
Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S
genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Svensk lag tillämpas på ditt
avtal med oss. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet. Som
försäkringsdistributör i Sverige står vi även under svenska
Finansinspektionens tillsyn. Tillsynsmyndighet för vår
marknadsföring är Konsumentverket. Hur du kommer i kontakt
med dem hittar du på trygghansa.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter
ersättning om du drabbas av en skada samt göra
analyser och beräkningar på statistiskt material. Läs
gärna hela vår ”Information om behandling av
personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter.
Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder
för vilka ändamål, vilka parter vi delar dina uppgifter

med och vilka rättigheter du har gällande dina
personuppgifter. Om du inte har tillgång till internet
kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få
informationen. Du är alltid välkommen att kontakta
vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha
hjälp. Skriv till dpo@trygghansa.se.
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Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifterna kan innehålla information om din
hälsa och fackliga tillhörighet. Vi behandlar dina
personuppgifter för att administrera din försäkring,
till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut

