Kortfattad information om försäkringen
Detta är en kortfattad översikt av försäkringen och
är inte fullständiga villkor. Våra fullständiga villkor
finns tillgängliga på vår hemsida
www.svenskasjo.se eller ring oss på 08-541 717 50
så kan vi skicka dem till dig.
Vår Helförsäkring är en innehållsrik båtförsäkring
och för båtklubbsmedlemmar erbjuder vi
försäkringar som är ännu mer omfattande.

Omfattning – var försäkringen gäller
Giltighetsområde
För alla våra försäkringar
Vid uppläggning: Inom Norden (exkl. Island)
Vid färd: Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge
samt i dessa länders territorialvatten. I Östersjön
med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima
Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack
öster om linjen Hanstholm-Lindesnes. I Nordsjön
under juni, juli och augusti mellan linjen DoverCalais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst
inkl. Hollands Ijsselmeer samt Neva och Ladoga.
För Hel Medlem och Hel Plus
Under månaderna juni, juli och augusti gäller
försäkringen även i Engelska kanalen från
Dover/Calais till Land’s End/Brest • Frankrikes
territorialvatten längs Biscayabukten (BrestBordeaux) • Englands och Wales’ västkust, Irlands
ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön,
Skottlands västkust inkl. Hebriderna • Kanaler och
floder i: Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg och
Frankrike, England, Wales och Skottland.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen ersätter skada på annan
person eller egendom om du blir
skadeståndsskyldig.

Rättskyddsförsäkring
Om du som båtens ägare eller redare råkar i tvist
kan du få ersättning för ombuds- och
rättegångskostnader med upp till en summa
motsvarande tre prisbasbelopp, gällande vid
tidpunkten för tvistens uppkomst.
Viktigt att tänka på: Du ska anlita advokat eller
annat ombud godkänt av Svenska Sjö AB för att
försäkringen ska gälla.

Egendomsförsäkring – för din båt och
utrustning
Försäkringen gäller för den båt med eventuella
motorer som anmälts till Svenska Sjö AB och som
framgår i ditt försäkringsbrev samt för den utrustning
som tillhör båten och liknar den vilken normalt
används i båtar av samma slag.

Försäkringen gäller även för Uppläggnings/täckningsmateriel och oregistrerad båtvagn
(båtvagn endast stöld och brand) intill ett värde av
20 000 kr, lös egendom som försvaras i båten under
tiden 1 april-30 november då båten är i sjön med
max 5 000 kr.
Sjöskada
Du kan få ersättning för grundstötning,
sammanstötning, kantring, plötslig vattenfyllning
(vattenfyllning ersätts upp till 80 % av
skadekostnaden) eller hårt väder samt annan
plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse
under sjöfärd med båten eller när den varit förtöjd.
Skador på mast och rigg orsakad av plötslig och
oförutsedd händelse eller någon annan
ersättningsbar skadehändelse.
Viktigt att tänka på:

Förutsättningen för full ersättning vid en
inträffad skada är att du har uppträtt
ansvarsfullt och handlat med normal
aktsamhet.

Du ska vårda båten väl och hålla den
sjövärdig.
För dig som har båten i sjön under vintern:
Om båten ligger i sjön under perioden 1
november till 31 mars ska följande villkor till
alla delar vara uppfyllda för att ersättning ska
lämnas för skada till följd av vattenfyllning (s.k.
sjunkskada) som orsakats av frysning:
– båten ligger i isfritt vatten,
– båten är uppvärmd över fryspunkten
– alla skrovgenomföringar är fyllda med
antifrysmedel
– att båten är utrustad med automatisk
länspump med nivåvakt
– all elektrisk utrustning ansluten till landström
skall vara korrekt installerad och försedd med
jordfelsbrytare samt avsedd och klassificerad
för utomhusbruk.
– landströmsförsörjningen är försedd med
aktiverat avbrottslarm som ska kunna mottas
24 timmar per dygn. Vid larm skall båten
omgående ses till och felet åtgärdas.
Du får inte ersättning för:
– skada på motor och/eller kraftöverföring eller
annan maskinell utrustning såvida skadan inte sker i
direkt samband med ersättningsbar skada, dvs.
grundstötning, sammanstötning, etc.
– skada på motor/kraftöverföring genom
vatteninträngning som är begränsad till endast
motor/kraftöverföring.
– skada på träbåt genom vatteninträngning i båten i
samband med sjösättning eller senare, om båten
inte hunnit bli tät.
– skada genom att utombordsmotor eller annan
egendom tappats eller lossnat från sina fästen och
gått överbord.
– skada orsakad av is, snö eller frysning, som ej
nämns ovan.
– tappad propeller ersätts ej om det inte är en följd
av annan påvisad ersättningsbar
skadehändelse. Ersätts dock om giltig
allriskförsäkring finns.

– skada som enbart beror på igensatta vattenintag
till motorns kylsystem.
– skada orsakad av att båten brukats under
förhållanden eller på sätt som den inte är avsett för.

Uppläggnings- eller transportskada
Du får ersättning för plötslig, oförutsedd och utifrån
kommande händelse som medför skada eller förlust
under
– sjösättning, upptagning, förflyttning på land mellan
hamn och tillhörande uppläggningsplats samt avoch påriggning.
– den tid båten är upplagd på land.
– trailer- eller biltransport inom Norden.
Du får inte ersättning för uppläggningsskada
orsakad av is, snö, frost eller frysning.
Viktigt att tänka på:

Upplagd båt ska hållas ändamålsenligt
pallad, stöttad, täckt och snöröjd samt stå
under rimlig tillsyn.

Om båten förvaras på släpfordon ska detta
vara låst, inlåst eller fastlåst med av
Svenska
Stöldskyddsföreningen
rekommenderad låsanordning.

Under
båtens
uppläggning
eller
vinterförvaring i sjön ska Du förvara
utombordsmotor mindre än 50 hk,
elektronisk utrustning, radioanläggning,
kikare och livflotte i säker och låst lokal
utanför båten. Utombordsmotor på 50 hk
eller större eller med vikt av lägst 90 kg,
som är fastbultad och har godkänt lås får
sitta kvar.
Brandskada
Du får ersättning för skada orsakad av
– brand. Med brand avses eld med öppen låga.
– blixtnedslag
– explosion (utom i motor och avgassystem).
Du får inte ersättning för skada på elektronisk
utrustning som orsakats av kortslutning. Brand med
öppen låga som uppstår till följd av kortslutning
ersätts dock.
Viktigt att tänka på:

Har båten
inombordsmotor/utombordsmotor på minst
20 hk eller kök, värmeanläggning eller
annan anordning med öppen låga ska i
båten finnas funktionsduglig brandsläckare
av godkänd typ.

Du ska förvara eldfarlig vätska ombord i
godkänt kärl. Bensin får inte hanteras i lösa
kärl 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.
Stöld och skadegörelse
Du får ersättning för skada och förlust genom stöld
eller uppsåtlig skadegörelse av utomstående.

Viktigt att tänka på:

Du ska, när båten inte används, låsa in
utombordsmotor på 30 hk eller mindre,
eller låsa den vid båten med av Svenska
Stöldskyddsföreningen rekommenderad
låsanordning. Utombordsmotor större än
30 hk ska vara fastbultad och försedd med
godkänt lås (bultlås).

Vattenskoter ska vid förtöjning vara fastlåst
med lås och kätting, båda av låsklass 3,
samt ha söksystem uppkopplat mot
larmcentral.
Maskinskador
Du får ersättning för skada på motor, backslag/drev,
motorinstrument, elkomponenter och kablar till
motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd
händelse. Försäkringen gäller även för igensatta
vattenintag och slangar samt kortslutning i motorns
elsystem.
Motorn ska ha serietillverkats i marinutförande, vara
fackmannamässigt installerad och garantiregistrerad
hos generalagent i Norden.
Viktigt att tänka på: Motorn ska underhållas och
vårdas enligt tillverkarens serviceinstruktioner och
underhållsscheman. Motorn ska användas och
köras enligt tillverkarens instruktioner.
Allrisk
Du får ersättning för skada på eller förlust av till
båten fast monterad egendom genom plötslig och
oförutsedd händelse. Högsta ersättning är 50 000
kr.
Som förlust räknas inte stöld.
Du får inte ersättning för skada på motor och/eller
kraftöverföring om skadan inte är orsakad av förlust.
Du får inte heller ersättning för skadan till följd av
nedsmutsning, missfärgning eller repor i ytskikt.
Sjöassistans
I samarbete med Sjöassistans ingår assistans
dygnet runt i försäkringen.
Vid obrukbar båt p.g.a. plötslig och oförutsedd
händelse ersätts kostnaderna för bogsering av
båten till närmaste reparatör, transport av förare och
besättning på billigaste färdsätt till resans
utgångspunkt, transport av bränsle, reservdelar och
dykare, motorkonsultation.
Försäkringen ersätter inte kostnad eller skada som
uppstår när båten befinner sig i hemmahamn eller
annan stadigvarande förtöjningsplats

Viktigt att tänka på:

Assistans begärs på VHF hos Stockholm
radio eller på telefonnummer 08-541 717
66.



Sjöassistans gäller Inom svensk
sjöräddningsregion och i Sverige,
Danmark, Finland och Norge samt dessa
länders territorialvatten söder om
polcirkeln. Östersjön med därtill
angränsande vikar och hav, Kattegatt och
Skagerack öster om linjen Hanstholm –
Lindesnes.

Självrisker
Din självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Vid en
del situationer så tillämpas en särskild självrisk t ex.
vid sjöskador under perioden 1 november-31 mars
då försäkringen gäller med en tilläggssjälvrisk på
5 000kr och vid kappsegling då tilläggssjälvrisken är
1 procent av det försäkrade båtvärdet dock lägst
500 kr och högst 6 000 kr.
För vattenskoter gäller särskilda självrisker vid
ansvarsskada, sjöskada och stöldskada.
Självrisken är då 15 procent av försäkringsvärdet
dock minst 10 000 kr. Vid tillgrepp från låst
inomhusutrymme gäller självrisken 2 500 kr.
Därutöver gäller dubbel självrisk vid varje
ersättningsgill skada som uppstår då vattenskotern
framförs av förare under 25 år.
Din självrisk sänks med 500 kr en skadefri period av
tolv månader inom samma avtalsperiod. Denna
reduktion ackumuleras årligen efter varje skadefritt
år upp till max 1 500 kr.

Aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter
Tänk på att följa våra aktsamhetskrav och
säkerhetsföreskrifter. Om du medvetet eller genom
oaktsamhet inte gör det kan ersättningen för en
skada sättas ned beroende på omständigheterna.
Nedsättningen är normalt 25 % men kan sättas ned
upp till 100 procent.
Övriga tillfällen då ersättningen kan sättas ned eller
utebli är t ex. under påverkan av alkohol eller annan
berusningsmedel.
För särskilda föreskrifter gällande vattenskoter
Se våra fullständiga villkor.

Uppgifter om båten
De uppgifter om din båt som du har lämnat till oss är
det som ligger till grund för din försäkring. Om
förhållandena ändras t ex. om du byter motor eller
liknande är det viktigt att du anmäler detta till oss
och meddelar oss de korrekta uppgifterna.
Uppgifterna kontrolleras vid ett skadefall och om de
är oriktiga eller ofullständiga kan ersättningen sättas
ned eller helt bortfalla beroende på uppgifternas
betydelse och omständigheterna kring skadefallet.
Båtens försäkringsvärde ska motsvara det aktuella
marknadsvärdet för båten och dess utrustning. Vid
en kontantersättning för en totalförlust görs en
bedömning av det aktuella marknadsvärdet som ges
som ersättning, dock högst med försäkringsvärdet.

Du bör därför regelbundet själv kontrollera värdet på
din båt och justera ditt försäkringsvärde vid behov.
Har du försäkring Hel Plus så ersätts en totalförlust
med försäkringsvärdet.

Ersättning
Vid skada på båt eller tillbehör värderas skadan till
vad det kostar att anskaffa motsvarande begagnad
egendom. Om motsvarande begagnad egendom
saknar aktuellt marknadspris ersätts skadan med
inköpsvärdet för motsvarande nytt, med rimligt
avdrag för ålder och skick enligt våra
avskrivningsregler.

Giltighet och förnyelse
Din försäkring gäller i tolv månader och förnyas
automatiskt om den inte sägs upp av dig eller oss.
Vid förnyelse ska premien betalas senast på
förfallodagen.

Försäkringsavtalslagen,
personuppgiftslagen
För försäkringen gäller Försäkringsavtalslagen. De
personuppgifter som vi behandlar hanteras enligt
personuppgiftslagen.

Ångerrätt
Om du har tecknat försäkring på distans har du
inom fjorton dagar rätt att ångra ditt köp. Vill du
ångra ditt köp inom den här tiden ska du kontakta
Svenska Sjö AB. Vi har dock rätt till den premie för
den tid som försäkringsavtalet varit gällande.

Om du inte är nöjd
Om du vill klaga över skadereglering eller annat
beslut av Svenska Sjö AB kan du i första hand
vända dig till Svenska Sjös skadeprövningsnämnd,
Box 266, 185 23 Vaxholm, alt info@svenskasjo.se.
Där får du ditt ärende prövat av representanter från
båtorganisationerna.

Parter
Förmedlare är Svenska Sjö AB, Box 266 185 23
Vaxholm www.svenskasjo.se. Försäkringstagare är
Den enskilde båtägaren. Försäkringsgivare är
Trygg-Hansa Försäkrings filial/Codan Forsikring
A/S.

Båtförsäkring på mina villkor

