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Några ord om din försäkring
Viktigt om din försäkring
Det är viktigt att du studerar detta villkor, Allmänna villkor konsument samt ditt försäkringsbrev tillsammans. Då kan
du avgöra vad som gäller för just din försäkring.
Allmänna villkor konsument innehåller bestämmelser om bland annat
• premiebetalning,
• ändring av försäkringsvillkor,
• uppsägning av försäkring,
• räddningsåtgärder,
• aktsamhetskrav,
• omprövning av beslut vid skada.
En försäkring kan inte täcka varje tänkbar skada, därför finns det begränsningar i vår försäkring. Vi ställer dessutom
en del aktsamhetskrav som du bör följa. Har du inte följt ett aktsamhetskrav kan ersättningen minskas och i vissa fall
helt utebli.
Båtförsäkringens helförsäkring innehåller skydd vid många olika skadehändelser. Dessa beskrivs i villkoret där det
också framgår under vilka förutsättningar en skada är ersättningsbar och vilka aktsamhetskrav som gäller. Du kan
som alternativ till helförsäkringen välja att teckna enbart ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller med den omfattning
som framgår av försäkringsbrevet.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Dina Försäkringar AB (org. nr: 516401-8029, styrelsens säte Stockholm) är försäkringsgivare om inget annat framgår
av försäkringsbrevet.
När vi i dessa försäkringsvillkor skriver ”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”bolaget” menar vi den som svarar för försäkringen.

Om skada inträffar
Så här ska du göra om det inträffar en skada.
• Du ska efter bästa förmåga begränsa skadan. Skäliga kostnader svarar vi för.
• Kontakta oss så snart som möjligt. Stöldskada ska anmälas till polisen.
• Du måste ge oss möjlighet att besiktiga skadan, förse oss med relevanta handlingar som exempelvis kvitton. Inte
kasta eller avlägsna saker som skadats eller sätta igång reparation innan du fått vårt godkännande.
När du anmäler skadan till oss är det viktigt att vi får så fullständiga uppgifter som möjligt om vad som skett och vad
som är skadat. Då kan vi behandla skadan lättare och snabbare ge dig rätt ersättning.
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1. Båtförsäkring
1.1 Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för dig som ägare till försäkrad fritidsbåt som används för privat bruk. I fråga om Ansvar och
Rättsskydd kan försäkringen också gälla för annan som med ditt tillstånd är förare eller brukare av båten.
Om försäkringen upphör på grund av att äganderätten till den försäkrade båten övergår till någon annan, gäller
försäkringen ändå under sju dagar till förmån för den nye ägaren om denne är en privatperson som ska använda
båten för privat bruk. Försäkringen gäller till förmån för den nye ägaren endast om båten inte omfattas av någon
annan försäkring.

1.2 Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge och i dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln.
Den gäller också i Östersjön med angränsande hav och vikar samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen
Hanstholm-Lindesnes.

1.3 Allmänna undantag och begränsningar
Försäkringen gäller inte
• då båten används i förvärvsverksamhet exempelvis för yrkesmässig uthyrning, fiske-, bärgnings- eller
serviceverksamhet,
• vid deltagande i hastighetstävling för motorbåt,
• för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med genombrott
av kraftverksdamm och/eller regleringsdamm för kraftverksproduktion, med damm avses i detta sammanhang
naturlig eller konstruerad uppdämning för vatten,
• för skada som uppkommer då båten är rekvirerad av civil eller militär myndighet eller för skada som är direkt eller
indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet,
• för skada som en leverantör eller någon annan ansvarar för enligt lag, särskild försäkring, garanti eller liknande
åtagande. Du får ersättning bara om du kan visa att den ansvarige inte kan fullgöra sin skyldighet.

1.4 Självrisk
Självrisken är den del av skadebeloppet som du själv får betala vid varje skadetillfälle.
Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera avsnitt i detta villkor eller genom flera
av dina privatförsäkringar hos oss drar vi bara av en självrisk - den högsta - från det sammanlagda skadebeloppet.

1.4.1 Grundsjälvrisk
Din grundsjälvrisk vid egendomsskada framgår av försäkringsbrevet. Om ingen grundsjälvrisk finns angiven i
försäkringsbrevet är denna 1 500 kronor.

1.4.2 Tilläggssjälvrisk
Utöver den självrisk som framgår av ditt försäkringsbrev gäller försäkringen med en tilläggssjälvrisk som är 5 000
kronor vid följande skadehändelser
• vid skada som inträffar under kappsegling där de internationella kappseglingsreglerna gäller,
• då vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet eller genom genomföringar eller anslutna rörledningar
eller slangar till dessa,
• vid stöld av utombordsmotor som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring på land eller i sjön
eller vid permanent uppställning på land.
Vid ersättningsbar skada under uthyrning gäller försäkringen med en tilläggssjälvrisk som är 3 000 kronor.

1.4.3 Särskild självrisk
För vissa skador gäller en särskild självrisk som gäller istället för grundsjälvrisken.
Vid ansvarsskada är självrisken 1 500 kronor.
Vid rättsskyddsskada är självrisken 20 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor.
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2. Försäkrad egendom
2.1 Båt
Försäkringen gäller för den båt som anges i försäkringsbrevet och för den utrustning som tillhör båten och som
normalt används i liknande båtar.

2.1.2 Båttillbehör
Följande båttillbehör omfattas av försäkringen intill angivet högsta ersättningsbelopp.
• Släpjolle med eventuell utombordsmotor på högst 10 hk
15 000 kronor 		
• Fast monterad radio med eventuell CD/kassett
5 000 kronor
• Verktyg
2 000 kronor
• Reservdelar
2 000 kronor
• Kikare
2 000 kronor
Du kan höja beloppen vid behov. De högre beloppen framgår då av ditt försäkringsbrev.

2.1.3 Stöttnings- och täckningsmaterial
Vid brandskada kan bockar, vaggor, stöttnings- och täckningsmaterial och eventuell båtvagn till båten ersätts med
sammanlagt 10 000 kronor utöver båtens försäkringsbelopp.

2.1.4 Personligt lösöre
Personligt lösöre ersätts vid helförsäkring med högst 4 000 kronor sammanlagt om inte annat framgår av ditt
försäkringsbrev.
Med personligt lösöre avser vi egendom för privat bruk som förvaras ombord och som inte är båttillbehör, till exempel
• mobiltelefon, kamera, bärbar TV,
• kläder, fiskeutrustning exempelvis trollingutrustning,
• dykutrustning och vattenskidor.

2.1.5 Egendom som försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
• pengar, värdehandlingar, smycken, äkta pärlor, föremål av ädel metall,
• konst och pälsverk,
• levande djur,
• mat, tobak och alkohol,
• fasta förtöjningsanordningar, boj med förankringsanordningar,
• bockar, vaggor, stöttnings- och täckningsmaterial och båtvagn – se dock avsnitt 2.1.3 Stöttnings- och
täckningsmaterial,
• bränsle, smörjmedel,
• registrerade släpfordon – till exempel båttrailer,
• egendom som du enligt lag inte har rätt att inneha eller använda.

2.2 Aktsamhetskrav
För att du ska få full ersättning vid skada krävs att du följt de aktsamhetskrav som finns. För alla egendomsskador
i denna försäkring gäller generella aktsamhetskrav. För vissa skadehändelser gäller dessutom särskilda
aktsamhetskrav som finns angivna under respektive skadehändelse.

2.2.1 Generella aktsamhetskrav
Du ska
• följa bestämmelser i lag, annan författning eller föreskrift meddelad av myndighet som är till för att förhindra eller
begränsa skada,
• följa tillverkares, leverantörs och installatörs anvisningar för installation, skötsel och underhåll,
• förvara och handha egendomen så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras.
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2.2.2 Nedsättning
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %.
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan
ersättning.
Hur stor nedsättningen blir beror på oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
Om du eller den som med ditt medgivande använder båten eller dess tillbehör är straffbart påverkad av alkohol,
narkotika eller annat berusningsmedel, sätts ersättningen ned med hundra procent. Nedsättningen kan minskas om
särskilda skäl föreligger och du kan visa att samband saknas mellan skadan och berusningen.
Se även Allmänna villkor konsument, avsnitt Aktsamhetskrav.

3. Egendomsskydd
Följande avsnitt anger vilka skadehändelser som helförsäkringen omfattar med de undantag och särskilda
aktsamhetskrav som finns.

3.1 Sjöskada
Försäkringen gäller för skada direkt och omedelbart uppkommen i sjön genom
• grundstötning, kollision eller kantring,
• att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet eller genom genomföringar, anslutna rörledningar eller
slangar till dessa,
• annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

3.1.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• på eller förlust av enbart segel,
• orsakad av is, snö, frost, fukt, mögel eller djur,
• som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt,
• enbart genom att batterisyra runnit ut,
• på enbart motor, backslag, drev eller annan maskinell utrustning orsakad av
o felaktig hantering, skötsel, reparation, montering eller bristande underhåll,
o felaktigt bränsle, bristande smörjning, kortslutning, överhettning eller materialfel,
o vatten eller fukt i dessa,
o igensatta vattenintag eller ledningar,
• på eller förlust av egendom som lossnat, tappats eller glidit loss från båten.

3.1.2 Särskilda aktsamhetskrav
Utöver avsnitt 2.2.1 Generella aktsamhetskrav, gäller att du ska iaktta följande särskilda aktsamhetskrav.
•
•
•
•
•

Båten ska vara rätt bemannad, utrustad och i sjövärdigt skick. Detta gäller också eventuell släpjolle.
Båten ska föra skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter.
När båten är förtöjd eller uppankrad ska den klara vind och sjö som kan förekomma på platsen.
Båten ska hållas länsad.
Båten med utrustning ska regelbundet kontrolleras och underhållas.

3.1.3 Nedsättning
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %.
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan
ersättning.
Hur stor nedsättningen blir beror på oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
Se även Allmänna villkor konsument, avsnitt Aktsamhetskrav.
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3.2 Uppläggnings- och transportskada
Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse
• vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning, lyft med kran eller liknande lyftanordning,
• vid förflyttning eller transport,
• då båten befinner sig på land.

3.2.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• på eller förlust av enbart segel,
• orsakad av is, snö, frost, fukt, mögel eller djur,
• som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt,
• enbart genom att batterisyra runnit ut,
• på enbart motor, backslag, drev eller annan maskinell utrustning orsakad av
o felaktig hantering, skötsel, reparation, montering eller bristande underhåll,
o felaktigt bränsle, bristande smörjning, kortslutning, överhettning eller materialfel,
o vatten eller fukt i dessa,
o igensatta vattenintag eller ledningar.

3.2.2 Särskilda aktsamhetskrav
Utöver avsnitt 2.2.1 Generella aktsamhetskrav, gäller att du ska iaktta följande särskilda aktsamhetskrav.
•
•
•

När båten är uppställd på land ska den vara ändamålsenligt uppallad, stöttad, surrad och täckt samt stå under
normal tillsyn.
Båten ska vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt
högvatten.
När båten och dess utrustning transporteras ska dessa var ändamålsenligt stöttade och surrade.

3.2.3 Nedsättning
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %.
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan
ersättning.
Hur stor nedsättningen blir beror på oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
Se även Allmänna villkor konsument, avsnitt Aktsamhetskrav.

3.3 Brand
Försäkringen gäller för skada genom
• brand,
• blixtnedslag,
• explosion.

3.3.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• på motor eller avgassystem genom explosion i dessa,
• på motor, elektronik eller elsystem genom enbart kortslutning i dessa.

3.3.2 Särskilda aktsamhetskrav
Utöver avsnitt 2.2.1 Generella aktsamhetskrav, gäller att du ska iaktta följande särskilda aktsamhetskrav.
•

•
•
•
•
•

Båten ska vara utrustad med godkänd 2 kg handbrandsläckare (SIS eller SS-EN3) med typbeteckningen ABC,
om den har
o motor med effekt över 20 hk,
o anordning där öppen låga förekommer, som till exempel vid matlagning, uppvärmning eller kylning.
Överstiger båtens längd 10 m, ska båten vara utrustad med minst två sådana brandsläckare.
Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords.
Fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterat på däck eller i separat dränerat utrymme.
Evakueringsrör ska finnas och mynna utombords. Förbindelser till tanken ska vara gastäta och jordade.
Gasolbehållare ska placeras i en separat behållare som är dränerad till skrovets utsida.
Alla installationer ska vara fackmannamässigt utförda.
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3.3.3 Nedsättning
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %.
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan
ersättning.
Hur stor nedsättningen blir beror på oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
Se även Allmänna villkor konsument, avsnitt Aktsamhetskrav.

3.4 Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för skada genom
• stöld och tillgrepp,
• stöldförsök,
• skadegörelse av tredje man.

3.4.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada genom
• stöld och tillgreppsbrott, stöldförsök eller skadegörelse av person som tillhör samma hushåll som
försäkringstagaren,
• olovligt brukande, bedrägeri, förskingringsbrott eller skadegörelse av hyresman.

3.4.2 Särskilda aktsamhetskrav
Utöver avsnitt 2.2.1 Generella aktsamhetskrav, gäller att du ska iaktta följande särskilda aktsamhetskrav.
Alla utombordsmotorer som är monterade på båten
• ska vara låsta vid båten med godkänt motorlås/låsanordning,
• ska dessutom vara fastbultade om tillverkaren anger det.
Alla utombordsmotorer som inte är monterad på båten
• ska förvaras i låst utrymme som du ensam har nyckel till.
Båttillbehör ska vara fast monterat eller förvaras inlåst i båten eller i annat utrymme som du ensam har nyckel till.
Observera att navigations- och kommunikationsutrustning och annan elektronik monterad med bygel eller kassett i
olåst utrymme anses inte vara fast monterad.
Personligt lösöre ska vara inlåst i båten eller i annat utrymme som du ensam har nyckel till.
Vid vinterförvaring på land eller i sjön eller vid permanent förvaring på land ska radioanläggning, ej fast
monterade elektroniska instrument, kikare, livflotte och personligt lösöre förvaras i låst utrymme utanför båten, som
du ensam har nyckel till.
Observera! Vid stöld av utombordsmotor som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring på land
eller i sjön eller vid permanent uppställning på land, gäller försäkringen med en tilläggssjälvrisk på 5 000 kronor.
Förvaras båt med motor i låst lokal som du ensam har nyckel till, exempelvis eget garage, tillämpas inte denna
tilläggssjälvrisk.
När båten förvaras på släpfordon ska släpfordonet vara låst med av oss godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med
hänglås och kätting klass 3, eller inlåst i utrymme som du ensam har nyckel till.

3.4.3 Nedsättning
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %.
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan
ersättning.
Hur stor nedsättningen blir beror på oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
Se även Allmänna villkor konsument, avsnitt Aktsamhetskrav.
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3.5 Skadeförebyggande utrustning
Vi lämnar rabatt på priset för försäkringen om skadeförebyggande utrustning används. Har din försäkring tecknats
med något av nedanstående alternativ framgår det av försäkringsbrevet.
När det gäller

Ställs följande särskilda aktsamhetskrav

Fastlåst utombordsmotorbåt.

Båten ska vara fastlåst då den är förtöjd vid
hemmabrygga med godkänd utrustning bestående
av härdad stävögla, kätting och hänglås, alla i klass 3
(10 – 12 mm tjocklek).

Elektronisk startspärr för utom- och
inombordsmotorbåtar.

Installation ska göras av auktoriserad person.

Förhindrar start av motor. Kan jämföras med immobilizer
/startspärr på bilar.

Startspärr ska vara aktiverad när du lämnar båten.

Söksystem för alla båttyper.
Installation ska göras av auktoriserad person.

Med aktivt söksystem varnas du om båtens position
förändras - exempelvis vid stöld - med hjälp av GSM
eller VHF.

Söksystem ska vara aktiverat när du lämnar båten.

3.5.1 Nedsättning
Har du inte följt aktsamhetskraven eller om skadeförebyggande utrustningen inte använts eller varit inaktivt,
kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %. Nedsättningen kan variera beroende på
omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan ersättning.
Hur stor nedsättningen blir beror på oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
Se även Allmänna villkor konsument, avsnitt Aktsamhetskrav.

4. Ersättning och skadevärdering
Båtens försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av den försäkrade egendomen.
Med marknadsvärde avses kostnaden för att i den allmänna handeln köpa likvärdig egendom i sådant skick den
hade vid skadetillfället.
Finns inte likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat
om den funnits.
Värdering görs med utgångspunkt från det marknadsvärde som råder i Sverige vid skadetillfället. Värdering sker utan
hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till dina personliga känslor för föremålet.
Vid förlust av försäkrad egendom ska du kunna styrka att du äger den förlorade egendomen. Förlusten ersätts om
egendomen inte kommit tillrätta inom en månad efter det vi fått skriftlig skadeanmälan och övriga handlingar vi
behöver för att reglera skadan.

4.1 Kontant ersättning eller reparation
Vi avgör om skada på eller förlust av egendom ska ersättas
• genom reparation,
• med likvärdig egendom eller
• kontant.
Vi har rätt att bestämma var återanskaffning eller reparation ska ske.

4.1.2 Vid reparation
Kan skadad egendom repareras värderas skadan till reparationskostnaden. Utförs reparation med nya delar enligt
tabellen i avsnitt 4.6, ersätter vi med så många procent av nypriset som framgår av tabellen.

4.1.3 Likvärdig egendom
Begagnad egendom ersätts med likvärdig begagnad egendom utan åldersavdrag.
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4.1.4 Vid kontantersättning
Då egendom inte kan repareras ersätter vi denna med marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses kostnaden för att
i den allmänna handeln köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället.
Finns inte likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat
om den funnits.
Har egendom köpts på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning direkt till kreditgivare/säljare.

4.2 Om ersatt egendom kommer tillrätta
Vi övertar äganderätten till föremål som ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer föremål som vi ersatt till
rätta, ska du genast kontakta oss. Vill du behålla föremålet får du göra det om du lämnar tillbaka den ersättning du
fått.

4.3 Underförsäkring
Underförsäkring innebär att försäkringsbeloppet understiger det sammanlagda marknadsvärdet för den försäkrade
egendomen.
Om egendomen är underförsäkrad i betydande mån minskas ersättningen i förhållande till hur mycket mindre
försäkringsbeloppet är jämfört med hela egendomens marknadsvärde.

4.4 Merkostnader vid skada på båt
Utöver försäkringsbeloppet ersätts
• kostnad för provisorisk reparation som varit nödvändig för att rädda båten ur uppenbart nödläge,
• nödvändig bärgning och för förflyttning av båten från haveriplats till av oss godkänd plats,
• kostnad för röjning och borttagning av vrak vid totalförlust om det enligt lag åligger dig att frakta bort vraket,
• vid brandskada, kostnad för stöttnings- och täckningsmaterial med högst 10 000 kronor.

4.5 Tvist om värde
Kan vi inte komma överens om värdet av skada ska – om vi inte enats om annat förfarande – uttalande begäras av en
värderingsman auktoriserad av svenska handelskammaren. Denne ska tillämpa villkorens värderingsregler.
Din kostnad för sådan värdering är 1 000 kronor plus 10 % av överskjutande belopp, dock högst hälften av
arvodet till värderingsmannen. Skulle värderingsmannen komma till högre belopp än vad vi erbjudit, står vi för hela
kostnaden.

4.6 Värderingsregler för viss utrustning
Utrustning som ingår i nedanstående tabell och som vid skadetillfället var i funktionsdugligt skick ersätter vi med så
många procent av nypriset som framgår av tabellen.
Egendom

Värde i procent av nypris

Därefter

Lägsta

0-1 år

1- 2 år

2-3 år

3-4 år

Komplett motor, drev och backslag.

100 %

90 %

80 %

70 %

5%

20 %

Delar till motor, drev och backslag,
axlar och propellrar.

100 %

90 %

80 %

70 %

5%

50 %

Elektronik, radioutrustning, kyl och
värmare.

100 %

90 %

80 %

70 %

5%

20 %

Mast och rigg.

100 %

96 %

92 %

88 %

4%

50 %

Segel av normalmaterial.

100 %

90 %

80 %

70 %

10 %

20 %

Segel helt eller delvis av kevlar, mylar.

100 %

70 %

40 %

10 %

---

10 %

Batteri, kapell, sufflett och sprayhood.

100%

85 %

70%

55 %

10 %

20 %
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4.7 Värderingsregler för personligt lösöre
Värdering görs enligt Dina Försäkringars villkor för Hemförsäkring.

4.8 Undantag
Ersättning lämnas inte för
• skada som endast består av nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt,
• kostnad att förnya eller reparera den del som varit bristfällig om skadan är en följd av konstruktions-,
tillverknings- eller materialfel, uppspruckna limfogar, förslitning, utmattning, ålder, korrosion, röta eller bristande
underhåll och vård,
• eventuell värdeminskning eller skönhetsfel efter fackmannamässig reparation,
• kostnad för sådan lackering eller mönsterskyddad firmasymbol eller reklamtext som inte motsvarar sedvanligt
seriemässigt utförande,
• merkostnad uppkommen genom att reservdel, utrustning eller material inte kan anskaffas på grund av
importsvårigheter eller genom att tillverkningen upphört,
• merkostnad vid reparation beroende på tidigare defekt eller vanvård,
• merkostnad uppkommen genom reparation eller transport av reservdel, båttillbehör eller material utförts mot
förhöjd kostnad,
• kostnad för förbättring eller förändring som gjorts i samband med att skada reparerats,
• tidsförlust eller annan indirekt skada.

5. Ansvar
5.1 Vad du ska göra när du krävs på skadestånd
När du krävs på skadestånd ska du
• snarast anmäla kravet till oss,
• följa våra anvisningar,
• inte själv åta dig att betala skadestånd samt
• genast underrätta oss om du blir instämd till domstol.
När du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar ersättning är
detta inte bindande för oss. När du vid rättegång inte följer våra anvisningar blir domen inte bindande för oss.

5.2 Hur vi hanterar skadeståndskrav
När skadan kan ersättas av försäkringen gäller att vi
• utreder om du är skadeståndsskyldig,
• förhandlar med den som kräver skadestånd,
• för din talan vid rättegång i domstol och betalar rättegångskostnaderna,
• betalar det skadestånd som du är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

5.3 Hur försäkringen gäller
5.3.1 Försäkringen gäller
Försäkringen gäller när du som privatperson krävs på skadestånd som överstiger självrisken.
Försäkringen gäller för dig som ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Den gäller också för annan som
har ditt tillstånd att föra eller bruka båten.
Försäkringen gäller vid person- och sakskada som du orsakar under försäkringstiden och som du enligt gällande
skadeståndsrätt är skyldig att ersätta.
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5.3.2 Skada orsakad av barn mm
Ersättning lämnas för person- och sakskada som orsakas av barn som inte uppnått sådan ålder att det enligt lag kan
åläggas skadeståndsansvar (yngre än cirka 4 år) om förhållandena är sådana att barnet blivit skadeståndsskyldigt om
det vore äldre.
Ersättning lämnas för skada som orsakas genom uppsåtlig handling eller skada som uppstår i samband med att
försäkrad utför uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till fängelse endast då denne är
• i sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 § i brottsbalken eller
• under 12 år.
Ersättning lämnas endast i den mån skadeståndet inte betalas av annan.

5.3.3 Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte för
• skada som du utöver gällande skadeståndsrätt åtar dig att ersätta,
• person- och sakskada som du tillfogar någon som omfattas av denna försäkring,
• den som brukar båten utan ägarens medgivande,
• skada som du orsakar genom straffbar uppsåtlig handling. Se dock avsnitt Skada orsakad av barn mm,
• skada på egendom, som du hyrt, lånat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med,
• skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och bortskaffa vrak.

5.4 Särskild självrisk
Vid ansvarsskada är självrisken 1 500 kronor.

5.5 Högsta ersättningsbelopp
Vid varje skadetillfälle betalar vi högst följande belopp
• vid personskada 5 000 000 kronor,
• vid sakskada 2 000 000 kronor.
Högsta ersättning utgör övre gräns även då flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga eller
flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle.

6. Rättsskydd
Försäkringen gäller om
• tvisten eller brottmålet omfattas av försäkringen, se avsnitt 6.7 och 6.8,
• du företräds av ombud i tvisten, se avsnitt 6.6.

6.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig i egenskap av ägare, brukare och förare av den försäkrade båten. Den gäller även för
annan som har ditt tillstånd att föra eller bruka båten.

6.2 Var försäkringen gäller
Rättsskyddsförsäkringen gäller om anspråket eller misstanken om brott har sin grund i händelse eller omständighet
som visas ha inträffat inom båtförsäkringens giltighetsområde.

6.3 När gäller försäkringen
Huvudregel
Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer om den då gällt under en sammanhängande tid
av minst två år. Något uppehåll i försäkringsskyddet får inte finnas. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits
hos oss – om du tidigare har haft samma slags försäkring i annat bolag så får du tillgodoräkna dig den tiden.
När du inte haft försäkring i två år
Du kan få rättsskydd för tvist som uppkommer innan försäkringen varit gällande i två år om de händelser eller
omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.
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När din försäkring upphört
Om din försäkring upphört på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du ändå få rättsskydd under förutsättning
att försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och
det därefter inte gått längre än tio år.
De försäkringsvillkor för rättsskydd som gällde hos oss vid tiden för tvistens uppkomst tillämpas i sådant fall.

6.4 Preskription
Preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt du anlitar ombud i tvisten. Se även avsnitt ”Preskription” i Allmänna
villkor konsument.

6.5 Återkrav
I den mån ersättning lämnats på grund av försäkringen inträder vi i din rätt att kräva ersättning av motparten.

6.6 Ombud/Försvarare
För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till din bostadsort eller ärendets
natur och
• som är advokat eller jurist anställd på advokatbyrå eller
• annan för uppdraget lämplig person.
Prövningen enligt andra punkten ovan av ombuds lämplighet görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd.
En förutsättning för att du ska få anlita ombud enligt andra punkten ovan är att ombudet förbundit sig att i händelse
av tvist godta Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnds prövning av hans arvode och övriga kostnader i ärendet.
När ombudet är advokat har vi rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av
arvode och kostnader.
I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud som vi bestämmer.

6.7 Vilka tvister försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av dispaschör, tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Försäkringen
gäller också i resningsmål dock endast om resning beviljas.

6.7.1 Undantagna tvister
Försäkringen gäller inte för tvist
• som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3 § första stycket i rättegångsbalken, så kallade småmål.
Detta undantag ska dock inte tillämpas vid tvist på grund av försäkringsavtalet.
• tvist där du är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång (2002:599),
• som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet,
• som avser fordran eller annat anspråk på grund av uthyrning av båten,
• mellan delägare i båten,
• om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad,
• som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning som är undantagen nedan i avsnitt 6.8.1
”Undantagna brottmål” .

6.8 Brottmål
Försäkringen gäller även för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för vårdslös gärning.

6.8.1 Undantagna brottmål
Försäkringen gäller inte
• om vårdslösheten betecknas som grov,
• om brottmålet till någon del avser uppsåtlig gärning, eller om gärningen skett under påverkan av alkohol eller
narkotika eller andra berusningsmedel,
• om gärningen kan anses gjord med uppsåt även om uppsåt inte utgör en förutsättning för straffbarhet.
Kan den för grov vårdslöshet åtalade genom lagakraftvunnen dom visa att han blivit frikänd eller dömts endast för
vårdslöshet, lämnas ersättning för hans försvar.
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6.9 Vilka kostnader försäkringen ersätter
Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och om du inte kan få dem betalda av
motpart. Det innebär bland annat att vi inte betalar om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få
ersättning av motparten.

6.9.1 Vad som ersätts
Följande ersätts
• ombuds/försvarares arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den
timkostnadsnorm som regeringen fastställer till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen,
• kostnader för utredning före dispasch eller rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud/din
försvarare,
• kostnader för bevisning hos dispaschör, i rättegång och vid skiljemannaförfarande,
• expeditionskostnader i domstol,
• rättegångskostnader som du efter lagakraftvunnen dom ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning i
domstol,
• rättegångskostnader som du vid förlikning under dispasch eller rättegång åtagit dig att betala till motpart
under förutsättning att det är uppenbart att dispaschören eller domstolen skulle ha ålagt dig att betala
rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.

6.9.2 Vad som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte i den mån ersättning har lämnats eller skulle ha kunnat lämnats genom annan försäkring
eller på annat sätt.
När skadestånd till dig även kan antas innefatta kompensation för ombudskostnader lämnas inte ersättning för dessa
genom försäkringen.
Försäkringen lämnar inte ersättning för
• eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig eller annan försäkrad,
• verkställighet av dom, beslut eller avtal,
• merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud,
• ersättning till skiljemän.

6.10 Särskild självrisk
Vid rättsskyddsskada är självrisken 20 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor.

6.11 Högsta ersättningsbelopp
Vi betalar vid varje tvist eller brottmål högst 3 prisbasbelopp.
En tvist anses föreligga om
• du och annan försäkrad står på samma sida,
• flera tvister avser samma angelägenhet,
• yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter.
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