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NÅGRA ORD OM DIN FÖRSÄKRING
Viktigt om din försäkring
Det är viktigt att du läser villkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev för att se vad som gäller för just din försäkring.
En försäkring kan inte täcka varje tänkbar skada, därför finns det begränsningar i vår försäkring. I villkoret finns säkerhetsföreskrifter som du ska följa. Har du inte följt en säkerhetsföreskrift kan ersättningen minskas och i vissa fall helt utebli.
Avsnitt 9. Allmänna bestämmelser innehåller bestämmelser om bland annat
• premiebetalning,
• ändring av försäkringsvillkor,
• uppsägning av försäkring,
• räddningsåtgärder,
• säkerhetsföreskrifter,
• omprövning av beslut vid skada.
Båtförsäkringen innehåller skydd vid flera olika skadehändelser. Dessa skadehändelser beskrivs i villkoret där det också
framgår under vilka förutsättningar en skada är ersättningsbar och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Du kan som
alternativ välja att teckna enbart ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller med den omfattning som framgår av försäkringsbrevet.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Det Dina-bolag som utfärdat försäkringsbrevet svarar vanligtvis för försäkringsskyddet, utom för följande avsnitt som
Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm (org. nr: 516401-8029) svarar för:
5.

Ansvar

6. Rättsskydd
7.

Olycksfall

8. Krisbehandling
Om Dina Försäkring AB svarar för hela försäkringsskyddet framgår det av försäkringsbrevet.
När vi i dessa försäkringsvillkor skriver ”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”bolaget” menar vi den som svarar för försäkringen.

1. BÅTFÖRSÄKRING
1.1 Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för dig som ägare till försäkrad fritidsbåt som används för privat bruk. Den gäller också för annan som
med ditt tillstånd använder båten.
Olycksfall och Krisbehandling gäller för förare av och passagerare på den försäkrade båten. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som har direkt samband med användning av den försäkrade 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 nya ägaren om denne är en privatperson som ska använda båten för
privat bruk och 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 med undantag för Grönland, Färöarna och Svalbard. Den gäller också i Östersjön med angränsande hav och vikar samt i Kattegatt och Skagerack
öster om linjen Hanstholm-Lindesnes samt i Kielkanalen.
Vid assistans gäller försäkringen enligt avsnitt 3.6 Assistans.
Med territorialvatten menar vi kustnära havsvatten som är en del av landets territorium. Vanligtvis sträcker sig dessa vatten 12 nautiska mil (22 km) ut från kusten.
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1.3 Allmänna undantag och begränsningar
Försäkringen gäller inte
• båt som har hemmahamn eller vinterförvaras utanför Sverige,
• d
 å båten används i förvärvsverksamhet exempelvis för yrkesmässig uthyrning, fiske-, bärgnings- eller serviceverksamhet,
• vid deltagande i hastighetstävling för motorbåt,
• f ör 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,
• f ör 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,
• f ör 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 Generella säkerhetsföreskrifter
För alla egendomsskador gäller vissa generella säkerhetsföreskrifter som beskriver hur du ska handha din egendom.

SÄHERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
För att din ersättning enligt avsnitt 3. Skadehändelser och 7. Olycksfall inte ska minskas eller helt utebli måste du
följa nedanstående generella säkerhetsföreskrifter.
För vissa skadehändelser finns dessutom särskilda säkerhetsföreskrifter vilka beskrivs under respektive skadehändelse.
Generella säkerhetsföreskrifter
•

 u ska följa bestämmelser i lag, annan författning eller föreskrift meddelad av myndighet som är till för att förD
hindra eller begränsa skada.

•

 u eller den som med ditt medgivande använder båten får inte vara straffbart påverkad av alkohol, narkotika,
D
medicin eller annat berusningsmedel.

•

Du ska följa tillverkares, leverantörs och installatörs anvisningar för installation, skötsel och underhåll.

När du inte har följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned (minskas). Nedsättningen kan variera beroende
på oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan ersättning.
Om du eller den som med ditt medgivande använder båten är straffbart påverkad av alkohol, narkotika, medicin eller
annat berusningsmedel, sätts ersättningen ned med 100 %. Ersättning kan lämnas om du kan visa att det saknas
samband mellan berusningen och skadan.
Se även avsnitt 9.4.3 Säkerhetsföreskrift.

1.5 Självrisk
Självrisken är den del av skadebeloppet som du själv får betala vid varje skadetillfälle.
Om ersättning ska betalas genom flera delar av försäkringen eller genom flera av dina försäkringar hos oss drar vi bara en
självrisk, den högsta.

1.5.1 Grundsjälvrisk
Din grundsjälvrisk vid egendomsskada framgår av försäkringsbrevet. Om ingen grundsjälvrisk finns angiven i försäkringsbrevet är denna 1 500 kronor.
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1.5.2 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,
• d
 å vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet eller genom genomföringar eller anslutna rörledningar
eller slangar till dessa.

1.5.3 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 25 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor.

1.5.4 Ingen självrisk
Vid följande skadehändelser gäller försäkringen utan självrisk.
• 3.6 Assistans
• 3.7 Avbrottsersättning vid stöld
• 7 Olycksfall
• 8.2 Krisbehandling

1.6 Besiktning
Vi eller av oss anlitad entreprenör har rätt att besiktiga försäkrad egendom. Du måste då se till att vi får tillträde för besiktning.

1.7 Om skada inträffar
Så här ska du göra om det inträffar en skada.
• Du ska efter bästa förmåga begränsa skadan så att den inte utvecklar sig till något ännu värre.
• Hör av dig till oss snarast möjligt och berätta vad som hänt och vad som skadats.
• D
 u ska inte kasta eller avlägsna saker som skadats innan du varit i kontakt med oss. Du ska inte heller sätta igång med
reparation utöver nödvändiga akutåtgärder innan vi har godkänt det.
• Du ska vid stöld och skadegörelse anmäla händelsen till polisen och sända oss en kopia av anmälan.
• D
 u ska specificera ditt krav på ersättning och ge oss de upplysningar och originalhandlingar, exempelvis inköpskvitton och läkarintyg, som vi behöver för att reglera skadan.
• Du ska upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.
• Skadade föremål ska behållas så att vi har möjlighet att besiktiga dessa.
• Reparation utöver nödvändiga akutåtgärder får ske endast efter vårt godkännande.
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2. FÖRSÄKRAD EGENDOM
2.1 Båt
Försäkringen gäller för den båt och motor som anges i försäkringsbrevet. Tillverkningsnummer för både båt och motor
ska anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också för den utrustning som tillhör den försäkrade båten.

2.1.1 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning vi kan betala och ska motsvara marknadsvärdet för båten inklusive motor,
utrustning och eventuell släpjolle.
Högsta ersättningsbelopp för släpjolle med eventuell utombordsmotor på högst 10 hk är 20 000 kronor.

2.1.2 Stöttnings- och täckningsmaterial samt oregistrerad båtvagn
Vid brandskada kan bockar, vaggor, stöttnings- och täckningsmaterial, oregistrerad båtvagn, båtlyft eller ramp till båten
ersättas med sammanlagt 10 000 kronor utöver båtens försäkringsbelopp.
Oregistrerad båtvagn kan också ersättas vid stöld, även då båten inte står på den. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

2.1.3 Personligt lösöre
Utöver båtens försäkringsbelopp ersätts lösöre med högst 10 000 kronor om inte annat framgår av ditt försäkringsbrev.
Med lösöre avser vi egendom för privat bruk som förvaras ombord och som inte är utrustning till båten, till exempel
• mobiltelefon, kamera, bärbar TV,
• flytvästar, kläder, fiskeutrustning,
• dykutrustning och vattenskidor.

2.1.4 Egendom som försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
• pengar, värdehandlingar, smycken, äkta pärlor, föremål av ädel metall,
• konst och pälsverk,
• levande djur,
• tobak och alkohol,
• fasta förtöjningsanordningar, boj med förankringsanordningar,
• b
 ockar, vaggor, stöttnings- och täckningsmaterial, oregistrerad båtvagn, båtlyft eller ramp – se dock avsnitt 2.1.2
Stöttnings- och täckningsmaterial samt oregistrerad båtvagn,
• bränsle, smörjmedel,
• registrerade släpfordon – till exempel båttrailer,
• egendom som du enligt lag inte har rätt att inneha eller använda.
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3. SKADEHÄNDELSER
Följande avsnitt anger vilka skadehändelser som ingår i egendomsförsäkringen.

3.1 Sjöskada
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter skada uppkommen i sjön genom
•

grundstötning, strandning, kollision eller kantring,

•

a tt vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet eller via genomföringar, anslutna rörledningar eller
slangar till dessa,

•

att mast, segel och rigg skadas vid hårt väder,

•

annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte skada
•

på eller förlust av enbart segel,

•

orsakad av is, snö, frysning, 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 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.

Högsta ersättning
Vid feltankning är högsta ersättning för rengöring av vattentank, bränsletank, bränsleledningar och bränslefilter 6 000
kronor.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
•

Båten får inte vara utrustad med starkare motor än vad den är godkänd för.

•

 åten ska vara rätt bemannad enligt tillverkarens anvisningar, rätt utrustad och i sjövärdigt skick. Detta gäller
B
också eventuell släpjolle.

•

Båten ska föra skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter.

•

Båten ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till fart, sikt, väder och övrig trafik.

•

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.

•

 otor, backslag, drev och annan maskinell utrustning ska skötas, hanteras, repareras och underhållas enligt tillM
verkarens anvisningar.

När du inte följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna 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.
Se även avsnitt 9.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

3.2 Uppläggnings- och transportskada
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter skada uppkommen genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse
•

vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning, lyft med kran eller liknande lyftanordning,

•

vid förflyttning eller transport,

•

när båten befinner sig på land.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte skada
•

på eller förlust av enbart segel,

•

orsakad av is, snö, frysning, vatten, fukt, mögel, korrosion 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 felaktigt bränsle, bristande smörjning, kortslutning, överhettning eller materialfel,
o vatten eller fukt i dessa,
o igensatta vattenintag eller ledningar.

Högsta ersättning
Vid feltankning är högsta ersättning för rengöring av vattentank, bränsletank, bränsleledningar och bränslefilter 6 000
kronor.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
•

 är båten är uppställd på land ska den vara ändamålsenligt uppallad, stöttad, surrad och täckt samt stå under
N
normal tillsyn.

•

 är båten är uppdragen eller uppställd på land ska det vara på ett betryggande avstånd från sjön med hänsyn
N
till svallsjö och extremt högvatten.

•

När båten och dess utrustning transporteras ska detta göras på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

•

När båten uppläggs och sjösätts ska detta göras på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

•

 otor, backslag, drev och annan maskinell utrustning ska skötas, hanteras, repareras och underhållas enligt
M
tillverkarens anvisningar.

När du inte följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna 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.
Se även avsnitt 9.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

3.3 Brand
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter skada genom
•

brand,

•

blixtnedslag,

•

explosion.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte skada
•

på motor eller avgassystem genom explosion i dessa,

•

på motor, elektronik eller elsystem genom enbart kortslutning i dessa.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
•

 åten ska vara utrustad med godkänd 2 kg handbrandsläckare (SIS eller SS-EN3) med typbeteckningen ABC,
B
om båten
o har motor med effekt över 20 hk,
o	 har anordning där öppen låga förekommer, som till exempel vid matlagning, uppvärmning eller
kilning,
o har en längd över 10 meter och ska då vara utrustad med minst två sådana brandsläckare.

•

Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords.

•

 ast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterat på däck eller i separat dränerat utrymme.
F
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.

När du inte följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna 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.
Se även avsnitt 9.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

3.4 Stöld och skadegörelse
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter skada genom
•

stöld och tillgrepp,

•

stöldförsök,

•

uppsåtlig skadegörelse.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte skada genom
•

s töld och tillgreppsbrott, stöld- och tillgreppsförsök eller uppsåtlig skadegörelse utförd av person som
tillhör ditt hushåll, är delägare till båten eller som lånar eller hyr den,

•

olovligt brukande, bedrägeri eller förskingringsbrott.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
När det gäller

Ställs följande säkerhetsföreskrifter

Utombordsmotor som är monterad på båten

Motorn ska vara låst vid båten med av Stöldskyddsföreningen godkänt motorlås/låsanordning och dessutom vara
fastbultad om tillverkaren anger det.

Utombordsmotor som inte är monterad på båten

Motorn ska förvaras i låst utrymme som du ensam har
nyckel till.

Utombordsmotor under 50 hk

Motorn ska vid vinterförvaring på land eller i sjön eller
vid permanent uppställning på land förvaras i låst lokal
som du ensam har nyckel till exempelvis eget garage eller
uthus.

Batteri till elmotor

Batteriet ska vara inlåst eller fastlåst i båten eller inlåst i
annat utrymme som du ensam har nyckel till.

Utrustning till båten

Utrustningen ska vara fast monterad 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 anses inte vara fast monterad.

Personligt lösöre

Personligt lösöre ska vara inlåst i båten eller i annat utrymme som du ensam har nyckel till.

Vinterförvaring på land eller i sjön eller vid permanent
förvaring på land

Radioanläggning, ej fast monterade elektroniska instrument, kikare, släpjolle och personligt lösöre ska förvaras i
låst utrymme utanför båten, som du ensam har nyckel till.

Förvaring på båtvagn

Båtvagnen ska vara låst med av Stöldskyddsföreningen
godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med hänglås och
kätting klass 3, eller inlåst i utrymme som du ensam har
nyckel till.

Oregistrerad båtvagn

Båtvagnen ska vara låst med av Stöldskyddsföreningen
godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med hänglås och
kätting klass 3, eller inlåst i utrymme som du ensam har
nyckel till.

När du inte följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna 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.
Se även avsnitt 9.4 Nedsättning av försäkringsersättning.
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3.4.1 Skadeförebyggande utrustning
Har din försäkring tecknats med söksystem som skadeförebyggande utrustning framgår det av försäkringsbrevet.
Med söksystem varnas du om båtens position förändras. Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller följande
särskilda säkerhetsföreskrifter.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
När det gäller

Ställs följande särskilda säkerhetsföreskrifter

Söksystem för alla båttyper

Söksystemet ska vara godkänt av Stöldskyddsföreningen och vara aktiverat
när du lämnar båten.

När du inte följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna 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.
Se även avsnitt 9.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

3.5 Maskinskada
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada på motor för framdrivning, drev och backslag.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte skada
•

på motor som är äldre än 8 år,

•

 rsakad av användning av komponenter som avviker från båtens seriemässiga utförande och delar som inte är
o
godkända av tillverkare eller generalagent för båten,

•

som beror på slitage, korrosion eller åldersförändring,

•

orsakad av is, snö, frysning, fukt, mögel eller djur.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 1.4 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
•

Motorn ska användas, repareras, underhållas och vårdas enligt tillverkarens anvisningar.

•

 illverkarens anvisningar avseende driv- och smörjmedel samt skötsel ska följas. Här ingår bland annat att tankT
ning och laddning sker i enlighet med tillverkarens anvisningar, att kontroll av motorns oljenivå och
motorns kylsystem utförs.

När du inte följt säkerhetsföreskrifterna
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna 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.
Se även avsnitt 9.4 Nedsättning av försäkringsersättning.
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3.6 Assistans
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter kostnader för assistans i samband med att båten blivit obrukbar genom en plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen omfattar
•

lossdragning och bogsering av båten till närmaste reparatör,

•

transport av förare och passagerare till resans utgångspunkt,

•

transport av bränsle, reservdelar, dykare eller felavhjälpning på plats,

•

motorkonsultation.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte
•

kostnader som uppstår när båten befinner sig vid hemmahamn eller stadigvarande förtöjningsplats,

•

kostnader som uppstår när båten tas upp, är uppställd eller transporteras på land.

Högsta ersättning
Högsta ersättning för
• lossdragning eller bogsering av båten till närmaste reparatör är 6 000 kronor,
• transport av besättning till resans utgångspunkt är 3 000 kronor,
• transport av bränsle, reservdelar, dykare eller felavhjälpning på plats är 3 000 kronor,
• motorkonsultation är 500 kronor.
Var försäkringen gäller
Assistansförsäkringen gäller inom Sverige.
Assistanshjälp
Vid behov av assistans ring telefonnummer 0770-160 208 dygnet runt.
Ingen självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

3.7 Avbrottsersättning vid stöld
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter avbrott vid
•

stöld och tillgrepp av hela båten eller båtens huvudmotor,

•

uppsåtlig skadegörelse på båten eller båtens huvudmotor så båten blir obrukbar

om skadan inträffar under tiden maj till och med september.

Högsta ersättning
Ersättning lämnas med 200 kronor per dag i längst 30 dagar.
Ingen självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

13

BÅT 2022
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 Ersättningsalternativ
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.

4.1.1 Vid reparation
Kan skadad egendom repareras värderas skadan till reparationskostnaden. Utförs reparation med nya delar enligt tabellen
i avsnitt 4.5 Värderingsregler för viss utrustning, ersätter vi med så många procent av nypriset som framgår av tabellen.

4.1.2 Likvärdig egendom
Begagnad egendom ersätts med likvärdig begagnad egendom utan åldersavdrag.

4.1.3 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 återbetalar den ersättning du fått.

4.3 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 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.

14

BÅT 2022
4.4 Tvist om värde
Om du inte är nöjd med vår värdering kan du begära att en värderingsperson, förordnad av handelskammaren, uttalar sig
om värdet på din skadade egendom. Värderingspersonen ska tillämpa villkorens värderingsregler, visa hur skadans värde
beräknats samt lämna sitt utlåtande inom tre månader efter att ha blivit utsedd.
Du ska betala hälften av värderingspersonens arvode. Om värderingspersonen värderar skadan till ett högre belopp än
det som vi erbjudit, betalar vi hela arvodet. Vi ersätter endast en värdering.

4.5 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.
Värde i procent av nypris
Egendom

0-1 år

1- 2 år

2-3 år

3-4 år

Därefter avdrag
per år

Komplett motor, drev,
backslag, annan propeller än fast propeller

100 %

95 %

90 %

85 %

5%

20 %

Delar till motor, drev,
backslag och axlar

100 %

95 %

90 %

85 %

5%

50 %

5%

50 %

5%

20 %

5%

50 %

Fast propeller och propelleraxel till båt med
rak axel
Elektronik, radioutrustning, kyl och värmare
Mast och bom av
aluminium eller trä och
stående rigg

Ingen värdeminskning de första 15 åren
100 %

90 %

80 %

70 %

Ingen värdeminskning de första 15 åren

Lägsta ersättning

Mast och bom av kolfiber eller liknande

100%

90%

80%

70%

5%

20%

Segel av normalmaterial

100 %

90 %

80 %

70 %

10 %

20 %

Segel helt eller delvis av
kevlar, mylar

100 %

70 %

40 %

20 %

---

20 %

Batteri, kapell, sufflett
och sprayhood

100 %

85 %

70%

55 %

10 %

20 %
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4.6 Värderingsregler för personligt lösöre
Värdering görs enligt våra villkor för Hemförsäkring.

4.7 Undantag
Ersättning lämnas inte för
• skada som endast består av nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt,
• k ostnad 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,
• k ostnad för sådan lackering eller mönsterskyddad firmasymbol eller reklamtext som inte motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande,
• m
 erkostnad 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,
• kostnad för förbättring eller förändring som gjorts i samband med att skada reparerats,
• tidsförlust eller annan indirekt skada.
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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 ERSÄTTER
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 för person- och sakskada som du orsakar under försäkringstiden och som du enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att ersätta.

5.3.2 Skada orsakad av barn mm
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
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.
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5.3.3 Försäkringen gäller inte
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen gäller inte för
a)

skada som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet,

b)

skada som du utöver gällande skadeståndsrättsliga regler åtar dig att ersätta,

c)

person- och sakskada som du tillfogar någon som omfattas av denna försäkring,

d)

den som brukar båten utan ägarens medgivande,

e)

skada som du orsakar genom straffbar uppsåtlig handling. Se dock avsnitt 5.3.2 Skada orsakad av barn mm,

f)

skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och bortskaffa vrak,

g)

s kada på egendom, som du hyrt, lånat eller på annat sätt tagit eller avser att ta mer än helt tillfällig
befattning med.

Anmärkning: Med helt tillfällig befattning avses här inte enbart en kortvarig befattning utan även att den, för
en privatperson, har varit av okvalificerad art.

Särskild självrisk
Vid ansvarsskada är självrisken 1 500 kronor.
Högsta ersättning
Högsta ersättning är 5 000 000 kronor.
Högsta ersättning utgör övre gräns även då flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga.
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6. RÄTTSSKYDD
6.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som privatperson 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
visar sig ha inträffat inom båtförsäkringens giltighetsområde.

6.3 När gäller försäkringen
Huvudregel
Du kan få rättsskydd om du, när tvisten uppkommer, har en gällande försäkring hos oss och den funnits i en sammanhängande tid av minst två år. Om rättsskyddsförsäkring med samma omfattning funnits i annat försäkringsbolag 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.

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 då tvist uppstår eller du anlitar ombud i tvisten. Se även avsnitt
9.7 Preskription.

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 eller försvarare
För att försäkringen ska gälla krävs att du, genom utställande av rättegångsfullmakt, anlitar lämpligt ombud att företräda
dig i tvisten.
Ombudet ska vara
• advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller
• annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet.
Ombudet, bolaget och du har rätt att begära prövning av ombudets lämplighet hos Svensk Försäkring. Svensk Försäkrings beslut är rådgivande.
Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader mellan ombud, som är advokat eller biträdande
jurist på advokatbyrå, och bolaget ska prövning ske hos Svensk Försäkrings Ombudskostnadsnämnd.
Övriga ombud och du har rätt att begära prövning av skäligheten av arvode och övriga kostnader hos Svensk Försäkrings
Nämnd för rättsskyddsfrågor.

Krav på redovisning av arvode och kostnader: Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har

vidtagit samt tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. Med kostnadsräkningen ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten samt bifogas dom eller förlikningsavtal.
I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud som vi bestämmer.
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6.7 Tvister
6.7.1 Tvister försäkringen omfattar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen gäller för tvist där du själv är part och som kan prövas av dispaschör, tingsrätt, hovrätt eller Högsta
domstolen. Försäkringen gäller också i resningsmål dock endast om resning beviljas.

6.7.2 Tvister försäkringen inte omfattar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen gäller inte för tvist
a)

s om vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket i rättegångsbalken, så kallade småmål.
Detta undantag ska dock inte tillämpas vid tvist på grund av försäkringsavtalet.

b)

där du är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång (2002:599),

c)

som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet,

d)

som avser fordran eller annat anspråk på grund av uthyrning av båten,

e)

mellan delägare i båten,

f)

om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad,

g)

s om gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning som är undantagen nedan i avsnitt
6.8.2 Brottmål försäkringen inte omfattar.

6.8 Brottmål
6.8.1 Brottmål försäkringen omfattar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen gäller även för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för vårdslös gärning.

6.8.2 Brottmål försäkringen inte omfattar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen gäller inte
a)

om vårdslösheten betecknas som grov,

b)

 m brottmålet till någon del avser uppsåtlig gärning, eller om gärningen skett under påverkan av alkohol eller
o
narkotika eller andra berusningsmedel,

c)

om gärningen kan anses gjord med uppsåt även om uppsåt inte utgör en förutsättning för straffbarhet.

20

BÅT 2022
6.9 Kostnad som försäkringen ersätter
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få ersättning för av motpart eller från
annat håll. Det innebär att vi inte betalar om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning
av motpart eller från annat håll.
Försäkringen ersätter följande kostnader
a)

 mbuds eller försvarares arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den
o
timkostnadsnorm som regeringen fastställer till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen,

b)

k ostnader för utredning före dispasch eller rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud eller
din försvarare,

c)

kostnader för bevisning hos dispaschör, i rättegång och vid skiljemannaförfarande,

d)

expeditionskostnader i domstol,

e)

r ättegångskostnader som du efter lagakraftvunnen dom ålagts att betala till motpart eller staten
efter prövning i domstol,

f)

r ättegångskostnad som du vid förlikning under dispasch eller rättegång åtagit dig att betala till motpart, under
förutsättning att du kan visa att dispaschören eller domstolen, på grund av nya omständigheter som framkommit under dispachen eller rättegången, skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnad med högre belopp, än
det som du åtagit dig, om tvisten hade prövats.

A conto
Ersättning a conto förutsätter särskild prövning. Bolaget åtar sig utbetalning högst en gång var sjätte månad.
Betalning a conto görs endast till ombudet och eventuell återbetalningsskyldighet faller på betalningsmottagaren.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
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
a)

eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig eller annan försäkrad,

b)

verkställighet av dom, beslut eller avtal,

c)

merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud,

d)

ersättning till skiljemän,

e)

merkostnad genom att du gjort dig skyldig till försumlig processföring eller förfarit försumligt,

f)

 erkostnad då du krävs på högre ersättning för ombudskostnad än vad som utdömts som skäligt efter prövm
ning av domstol.

Särskild självrisk
Vid rättsskyddsskada är självrisken 25 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor.
Högsta ersättning
Högsta ersättning är 300 000 kronor per tvist eller brottmål, varav högst 30 000 kronor för egna utredningskostnader och
bevisning.
Det anses som en tvist om två eller fler av de försäkrade står på samma sida i en tvist.
När flera tvister uppkommer ska dessa räknas som en tvist, om de enligt 14 kap rättegångsbalken handläggs eller skulle
ha kunnat handläggas gemensamt i en rättegång vid domstol, även om de handläggs som olika mål vid ett eller flera tillfällen. Då flera tvister eller mål räknas som en tvist, gäller den högsta ersättning som var aktuell då första tvisten uppkom.
När rättsskydd beviljas då din försäkring upphört (se avsnitt 6.3 När gäller försäkringen) gäller den högsta ersättning som
gällde för motsvarande försäkring hos oss och som var aktuell då första tvisten uppkom.
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7. OLYCKSFALL
7.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för förare av och passagerare på den försäkrade båten.

7.2 Vad försäkringen gäller för
7.2.1 Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som har direkt samband med användning av den försäkrade båten.

7.2.2 Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte om olycksfallsskadan uppkommer
• när båten används utan ägarens godkännande eller
• när båten är stulen.

7.3 Olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbat dig ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Med yttre händelse menas ett utifrån kommande våld mot kroppen. Som olycksfallsskada räknas även
• vridvåld mot knä samt hälseneruptur.
• smitta på grund av fästingbett.
• skada på grund av förfrysning, värmeslag och/eller solsting*.
*Skada anses ha inträffat den dag den/det visade sig.

7.4 Försäkringens innehåll
7.4.1 Medicinsk invaliditet
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter olycksfallsskada som medför en för framtiden bestående nedsättning av din funktionsförmåga.
Funktionsnedsättningen bedöms med en medicinsk invaliditetsgrad i procent. Den medicinska invaliditetsgraden
fastställs med hjälp av ett branschgemensamt tabellverk.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte mer än 100 % medicinsk invaliditet för ett och samma olycksfall.

Högsta ersättning
Ersättning betalas med en så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor vilket även är högsta ersättningsbelopp vid 100 % invaliditet. Ersättningen betalas ut
som ett engångsbelopp.
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Rätt till ersättning
Rätten till ersättning inträder tidigast ett år efter det att olycksfallsskadan inträffade. Invaliditetsbedömningen kan dock
skjutas upp så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är
möjligt.
En förutsättning är att olycksfallsskadan inträffat under tid då försäkringen är ikraft.
Olycksfallsskadan ska inom tre år från det att den inträffade ha medfört mätbar invaliditet. Funktionsnedsättningen ska
objektivt kunna fastställas.
Olycksfallsskadan ska ha övergått i ett stationärt och inte livshotande tillstånd. Med stationärt menas att tillståndet inte
förväntas ändras till det bättre eller sämre. Samtliga möjligheter till behandling och medicinsk rehabilitering ska ha genomförts.
Bedömningen görs oberoende av ditt yrke, dina arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Den görs också oberoende av i
vilken grad din arbetsförmåga är nedsatt.
Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den medicinska invaliditetsgraden för denna nedsättning.
Kan funktionsförmåga förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Vid bedömning tas även hänsyn till implantat, hörapparat eller glasögon.
Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Kan den medicinska invaliditetsgraden inte
fastställas när rätt till invaliditetsersättning uppkommer och viss medicinsk invaliditet är säkerställd kan förskott utbetalas.
Om olycksfallsskadan medför att din kroppsfunktion väsentligen försämras efter det att slutlig bedömning har gjorts har
du rätt att på grund av de nya omständigheterna få invaliditetsgraden omprövad. Detta medges längst tio år efter att
olycksfallsskadan inträffade.
Ersättning utbetalas till dig. Är du omyndig och ersättningen vid utbetalningstillfället överstiger ett prisbasbelopp ska
ersättningen sättas in på ett konto med överförmyndarspärr.
Avlider du innan rätt till invaliditetsersättning inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Avlider du sedan rätt till
invaliditetsersättning har inträtt men innan slutlig betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda
definitiva invaliditetsgraden vid dödsfallet. Utbetalning sker då till dödsboet.
Ingen självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

7.4.2 Dödsfall
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter dödsfall om du avlider som en direkt följd av olycksfallsskadan.

Ersättningens storlek
Ersättning lämnas med 50 000 kronor.
Rätt till ersättning
Ersättningen betalas till ditt dödsbo. Dödsfallet ska ha inträffat inom tre år från det att olycksfallsskadan inträffade.
Ingen självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
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8. KRISBEHANDLING
8.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för förare av och passagerare på den försäkrade båten.

8.2 Krisbehandling
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter psykolog- eller psykoterapeutbehandling om du drabbas av en akut krisreaktion till följd av
en skada som kan ersättas genom din båtförsäkring. Försäkringen ersätter även resor till och från behandling. Ersättning lämnas för nödvändig och skälig kostnad inom 12 månader från skadetillfället. Behandlingen ska godkännas av oss på förhand.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Försäkringen ersätter inte
•

annan behandling än kristerapeutisk behanding,

•

behandling utanför Sverige.

Ingen självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
Högsta ersättning
Försäkringen ersätter högst 10 behandlingar per försäkrad, samt resor till och från behandling.
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9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
För din försäkring gäller reglerna i Försäkringsavtalslagen. Här följer en sammanfattning av några regler i denna lag. Vi
har även samlat annan viktig information här.

9.1 Lagar
Svensk lag tillämpas för denna försäkring.
Tvist om försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

9.2 Avtalet och premiebetalning
9.2.1 Försäkringstid
Försäkringen gäller från och med den dag som anges på försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den
ska börja gälla, gäller den från det klockslag då du tecknade försäkringen.
Kan försäkringstidens början inte fastställas enligt ovanstående stycke, börjar försäkringstiden klockan 00.00 dagen efter
den dag du meddelade bolaget att du ville teckna försäkring.
Försäkringsavtalet gäller under ett år.

9.2.2 Förnyelse av försäkring
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen för ytterligare ett år. Försäkringen förnyas dock inte om du eller vi har sagt
upp försäkringen eller om du tecknat motsvarande försäkring hos annat försäkringsbolag och sagt upp den hos oss eller
om vi kommit överens om något annat.
När det är dags att förnya försäkringen skickar vi ut ett nytt försäkringsbrev samt bifogar en premiefaktura.

9.2.3 Uppsägning av försäkring
9.2.3.1 Försäkringsbehov upphör
Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkringsbehovet har upphört eller om någon annan liknande omständighet har inträffat.
9.2.3.2 Försäkringsavtalets utgång
Du kan säga upp försäkringen till tidpunkten för försäkringsavtalets utgång. Denna uppsägning kan ske när som helst
dessförinnan.
Har en försäkring förnyats enligt avsnitt 9.2.2 Förnyelse av försäkring, kan du innan du betalt någon del av premien säga
upp försäkringen att upphöra vid avtalets utgång.
9.2.3.3 Ändrade villkor
Vid ändring av villkoren, enligt avsnitt 9.2.4.2 Under försäkringstiden, kan du säga upp försäkringen från den tidpunkt då
ändringen skulle börja gälla.
9.2.3.4 Bolagets uppsägning
Vi kan säga upp försäkringen under försäkringstiden, men bara om det finns sådana synnerliga skäl som anges i försäkringsavtalslagen. Vår uppsägning blir gällande fjorton dagar efter den dag då vi avsänt ett skriftligt meddelande om
uppsägningen till dig.
Vi kan säga upp försäkringen till tidpunkten för försäkringstidens utgång om det finns särskilda skäl att inte längre bevilja
försäkringen. Vår uppsägning gäller endast om skriftligt meddelande om uppsägning har skickats till dig senast en månad före försäkringstidens utgång.
För uppsägning av försäkringen på grund av att premien inte betalas i rätt tid, se avsnitt 9.2.5.6 Om du betalar för sent.
9.2.3.5 Premieåterbetalning
Vid uppsägning under försäkringstiden har du rätt att få tillbaka den del av premien som avser tiden efter upphörandet.

25

BÅT 2022
9.2.4 Ändring av premie eller villkor
9.2.4.1 Vid förnyelse
Normalt sett ändrar vi premier och villkor endast i samband med förnyelse av försäkringen.
9.2.4.2 Under försäkringstiden
Bolaget har rätt att ändra villkoren under försäkringstiden, om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt har åsidosatt
sina förpliktelser mot bolaget eller om det finns andra synnerliga skäl. Ändringen blir gällande 14 dagar efter den dag då
bolaget avsänt skriftligt meddelande om ändringen till dig.

9.2.5 Betalning av premie
9.2.5.1 Första premien
Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen (tilläggspremie) ska vara betald inom 14 dagar från den dag då vi
sänt försäkringsbrev med premiefaktura till dig.
9.2.5.2 Förskottsbetalning av premien
Vi har rätt att begära förskottsbetalning av premien. Detta innebär att försäkringen blir gällande dagen efter den dag då
premien betalas. Förlängd reseförsäkring blir gällande den dag som framgår av ditt försäkringsbrev.
9.2.5.3 Premie för förnyad försäkring
Premie för förnyad försäkring ska vara betald senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Men du behöver inte ha
betalt premien tidigare än en månad från den dag då vi sänt försäkringsbrev med premiefaktura till dig.
9.2.5.4 Uppdelad premie
Har vi avtalat om flera premieperioder (exempelvis att du ska betala premien varje halvår), ska premien för varje period,
efter den första betalas senast på periodens första dag. Premie behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det
att vi har avsänt premiefakturan till dig.
9.2.5.5 Autogiro
Betalar du premien via autogiro ska premien för varje premieperiod, efter den första vara betald på periodens första dag.
9.2.5.6 Om du betalar för sent
Betalar du inte premien i rätt tid, skriver vi och säger upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter den dag vi sände uppsägningen till dig. Betalar du premien under dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla.
Betalar du premien efter det att försäkringen upphört, anses du ha begärt en ny försäkring på samma villkor från och
med dagen efter det att premien betalades. Vill bolaget inte bevilja försäkring enligt din begäran ska du skriftligen underrättas om detta inom 14 dagar från betalningsdagen. Om detta inte görs anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet
med din begäran.
Har du inte betalt premien i rätt tid därför att du har blivit svårt sjuk, berövats friheten, inte fått pension eller inte fått ut
lön från din huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock längst intill tre månader efter det att premien rätteligen skulle ha betalts.
9.2.5.7 Påminnelseavgift
Betalar du inte försäkringen i rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift.
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9.3 Åtgärder vid skada
9.3.1 Räddningsåtgärd
När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa, måste du efter förmåga försöka hindra eller begränsa skadan. De
anvisningar som vi lämnar ska följas. Vi betalar rimlig kostnad som du haft för sådan räddningsåtgärd om du inte har rätt
till ersättning från annat håll.
Underlåter du att vidta räddningsåtgärd kan ersättningen för skadan minskas med ett särskilt avdrag, se avsnitt 9.4.2 Vid
skada och räddningsåtgärd.

9.3.2 Vid skada
Du ska anmäla skada till oss så snart som möjligt. Enligt gällande försäkringspraxis är det du - ”den försäkrade” - som ska
visa att en ersättningsbar skada föreligger.
Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som möjligt om vad som inträffat och beträffande den egendom
som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha betydelse för skaderegleringen.
Om du inte fullgör dina skyldigheter vid skada kan ersättning för skadan sättas ned (minskas) med ett särskilt avdrag, se
avsnitt 9.4.2 Vid skada och räddningsåtgärd.

9.4 Nedsättning av försäkringsersättning
I vissa fall kan din försäkringsersättning minskas på grund av att du inte fullföljt dina skyldigheter enligt villkor eller lag.
Att ersättningen sätts ned innebär att man från den ersättning som annars skulle ha utbetalats, gör ett avdrag på ersättningen (nedsättning).
Här följer en beskrivning av de situationer när försäkringsersättningen kan sättas ned.

9.4.1 Oriktig uppgift
Har du lämnat oriktig uppgift när du tecknade försäkringen eller låtit bli att ändra felaktig uppgift, kan ersättning sättas
ned, det vill säga minskas med ett särskilt avdrag.
Nedsättningens storlek beror på omständigheterna, bland annat försummelsens betydelse för skadan eller kostnaden för
skadan. Vid allvarlig försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Vid ringa oaktsamhet görs ingen nedsättning.

9.4.2 Vid skada och räddningsåtgärd
Om du inte uppfyllt kraven på räddningsåtgärd enligt avsnitt 9.3.1 Räddningsåtgärd eller inte fullgjort dina skyldigheter
vid skada enligt avsnitt 9.3.2 Vid skada, kan ersättning sättas ned, det vill säga minskas med ett särskilt avdrag.
Nedsättningens storlek beror på omständigheterna, bland annat försummelsens betydelse för skadan. Vid allvarlig försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Vid ringa oaktsamhet görs ingen nedsättning.

9.4.3 Säkerhetsföreskrift
Har du inte följt de säkerhetsföreskrifter som anges i villkoren, kan ersättningen sättas ned (minskas). Nedsättningens
storlek beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat försummelsens art och betydelse för skadan eller om
egendomen varit särskilt begärlig eller värdefull.
När det gäller

så

allvarlig eller upprepad försummelse

kan du bli utan ersättning.

mindre försummelse

blir nedsättningen den som anges under respektive skadehändelse i villkoret.
Normalt är nedsättningen 25 %.

vid ringa oaktsamhet

görs ingen nedsättning.

Med ditt handlande likställs handlande av
• den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen.
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9.4.4 Framkallande av försäkringsfall
Har du framkallat försäkringsfallet kan ersättning utebli eller minskas enligt följande.
När det gäller

så

uppsåt

får du ingen ersättning för egen del.

grov vårdslöshet

kan ersättning sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till din vårdslöshet och
omständigheterna i övrigt. Detta gäller inte ersättning som avser skadestånd.

Med ditt handlande likställs handlande av
• den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen.
9.4.4.1 När nedsättning inte görs
Ingen nedsättning görs om säkerhetsföreskrifter åsidosatts eller försäkringsfallet framkallats med uppsåt av någon som
• var allvarligt psykisk störd
• var under 12 år
• handlat med avsikt att förebygga skada på person eller egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt.
Däremot kan den som kan anses ha samtyckt till handlandet få sin ersättning nedsatt (minskad).

9.5 Gemensamt skadeanmälningsregister och Larmtjänst
Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet
med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan
företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera
försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.
Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.
Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.
Bolaget kan även komma att lämna uppgifter till Larmtjänst AB som utgör den branschgemensamma organisation som
har syfte att motarbeta försäkringsrelaterad brottslighet och stötta försäkringsbolagens utredning vad gäller oklara försäkringsfall. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.

9.6 Återkrav
I samma utsträckning som vi har betalt ersättning för skada, övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig
för skadan på grund av vållande eller på annan grund.
Du får inte träffa överenskommelse med den som är ansvarig för skadan, som innebär att du helt eller delvis avstår från
din rätt till ersättning från denne.

9.7 Preskription
Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om du anmält skadan
till oss inom denna tid har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att slutligt besked lämnats i ersättningsfrågan. Vid trafikskada gäller därutöver att om du begärt omprövning enligt skadeståndslagen så får du väcka talan inom tre
år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde. Vid trafikskada finns också
en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden om det finns synnerliga skäl.

9.8 Betalning av försäkringsersättning samt ränta
Du ska få ersättning inom en månad från det att du fullgjort dina åligganden. Skulle det dröja mer än en månad innan du
får ersättning, får du ränta på det belopp du är berättigad till. Dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. Beror dröjsmålet på att vi väntar på polisutredning eller värdering betalas inte dröjsmålsränta.
Ränta betalas inte om räntebeloppet är mindre än 100 kronor.
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9.9 Övergripande information över hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina Försäkringar samlar in och behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra det försäkringsavtal som vi har med dig, bedöma försäkringsansökningar, utreda skadeärenden med mera. Uppgifterna sparas så länge som din försäkring kan åberopas och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, vars syfte är
att skydda din personliga integritet.
Uppgifterna samlas in direkt från dig eller från andra bolag inom Dina Försäkringar och vi kan även komma att hämta in
information från privata och offentliga register. Uppgifterna kan lämnas ut till andra bolag inom Dina Försäkringar eller
till andra företag som vi samarbetar med för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även komma att föra över
uppgifterna till myndigheter om det följer av tillämplig lagstiftning.
Dina Försäkringar har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du till exempel vill veta vilka personuppgifter som
vi har om dig och hur vi behandlar dem, om du vill rätta felaktiga uppgifter, portera/flytta dina uppgifter, eller om du vill
meddela att dina personuppgifter inte ska användas för marknadsföring. Du kontaktar dataskyddsombudet via dataskyddsombud@dina.se.
Det är Dina Försäkring AB eller ditt lokala försäkringsbolag som är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Fullständig information om Dina Försäkringars hantering av personuppgifter finner du på www.dina.se/personuppgifter.

9.10 Förmedlares medverkan
Med förmedlare förstås försäkringsförmedlare enligt Lagen om försäkringsförmedlare samt förordningen om försäkringsförmedlare.
Är försäkring tecknad genom skriftlig fullmakt och förmedlares medverkan, har förmedlaren samma upplysningsplikt
som du om förhållanden som ligger till grund för försäkringen. Vårt ansvar begränsas som om uppgifterna lämnats av
dig. Förmedlaren övertar vår informationsplikt gentemot dig i och med att förmedlaren mottagit information från oss.
Återkallar du förmedlarens fullmakt helt eller delvis ska du genast meddela oss om detta.

9.11 Allmänna undantag
9.11.1 Krigsskador
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig eller krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller
uppror. Vid resa utanför Sverige kan försäkringen gälla under vissa omständigheter, se respektive försäkringsvillkor.
Försäkringen ersätter inte skada som uppstår genom spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling.

9.11.2 Atomskador
Försäkringen gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess.

9.11.3 Force majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning
fördröjs på grund av
• krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror,
• myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

9.11.4 Sanktioner
Försäkringen gäller inte för skada eller utbetalning av någon förmån i den utsträckning villkoret för sådant skydd, betalning av sådan skada eller villkor för sådan förmån skulle exponera Dina Försäkringar för någon sanktion, förbud eller
inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller föreskrifter från EU,
Storbritannien, Nordirland eller USA.

9.11.5 Leverantörsgaranti
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 gjort åtagandet inte kan fullgöra detta.
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9.11.6 Annat avtal
Har du vid köp av egendom tecknat särskild försäkring så gäller din försäkring endast i den mån ersättning inte lämnas
genom den särskilda försäkringen.
Är intresse som omfattas av din försäkring också försäkrat genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för din försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på så sätt som
anges i 6 kapitlet 4 § försäkringsavtalslagen.

9.12 Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ditt försäkringsavtal eller hur vi hanterat ditt ärende i samband med att du exempelvis köpte
försäkringen eller vid en skada kan du i första hand vända dig till den person som har hanterat ditt ärende. Ett samtal kan
ge oss kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras ut.
Om ditt missnöje fortfarande kvarstår efter att ha pratat med den som hanterat ditt ärende har du möjlighet att kontakta
bolagets klagomålsansvarige. Mer information om var du kan vända dig och hur du ska göra om du inte är nöjd finner du
på vår hemsida, www.dina.se.

Personförsäkringsnämnden
Du kan kontakta Personförsäkringsnämnden för att få ett ärende prövat som gäller olycksfallsförsäkring.
Nämnden prövar inte ärenden som har prövats av Allmänna reklamationsnämnden eller ett annat alternativt tvistlösningsorgan. Nämnden prövar inte heller tvist som är eller har varit föremål för domstolsprövning eller skiljeförfarande.
Prövningen i nämnden är kostnadsfri.
I nämnden deltar ledamöter från försäkringsbolagen, konsumentvägledare och en ordförande, som är domare. Någon
ledamot från ditt försäkringsbolag får inte delta när ditt ärende behandlas. Gäller ärendet medicinska frågor deltar en
läkare som inte har någon anknytning till något försäkringsbolag.
Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar skaderegleringsfrågor rörande ersättning på grund av personskada
inom ansvarsförsäkring och annan försäkring på skadeståndsrättslig grund som inte utgör trafikförsäkring.
Tag kontakt med din handläggare om du önskar få ditt ärende prövat av nämnden. Det är ditt bolag som begär nämndens yttrande. Detta sker genom att bolaget sammanställer utredningen i en promemoria. Sammanställning får du ta del
av, samt lämna synpunkter på, innan ditt ärende skickas till nämnden för yttrande.

Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor
Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor prövar på begäran av försäkrad eller ombud tvister angående frågor om
omfattningen av försäkring och ersättningsanspråk inom rättsskydds- och trafikförsäkring. Nämnden prövar även frågor
om ombuds lämplighet där försäkringsbolaget inte har godkänt ombudets lämplighet.
Nämnden tar inte upp ärenden som kan prövas av Svensk Försäkrings Ombudskostnadsnämnd eller som har prövats av
Allmänna reklamationsnämnden eller annat alternativt tvistlösningsorgan. Nämnden prövar inte heller tvist som är eller
har varit föremål för domstolsprövning eller skiljeförfarande. Prövningen i nämnden är kostnadsfri.
Anmälan till nämnden måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till försäkringsgivaren.
Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor
Box 24067
104 50 Stockholm												
Telefon: 08-522 787 20													
Fax: 08-522 787 30
www.forsakringsnamnder.se
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Dispaschör
Du kan vända dig till dispaschör för att pröva tvister angående båtförsäkring.
Dispaschörskontoret
E-post: info@dispaschor.se
www.dispaschor.se

Allmänna reklamationsnämnden
Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämndens särskilda avdelning för försäkringsfrågor om du, sedan vi slutreglerat en skada, inte är nöjd med hur skadan har behandlats. Allmänna reklamationsnämnden kan kostnadsfritt pröva ditt
skadeärende. Nämnden tar inte upp tvister som rör medicinsk bedömning eller ärenden som behandlats i domstol.
Anmälan till nämnden måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till försäkringsgivaren.
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Domstol
Du kan vända dig till domstol om du, sedan vi slutreglerat en skada, inte är nöjd med hur skadan har behandlats. För vissa
tvister tillämpas också ett förenklat rättegångsförfarande.
I de fall din försäkring omfattar rättsskydd, täcker detta i många fall en del av rättegångskostnaderna.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan få rådgivning och hjälp i frågor som rör försäkringar av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se
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