
Båtförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige 

Produkt: Båtförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
En försäkring för din fritidsbåt om något skulle hända med båten till sjöss eller på land. Försäkringen innehåll-
er även en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyldig och en rättsskyddsförsäkring om du skulle 
hamna i en tvist.

 Vad ingår i 
 försäkringen?
  

b	Sjöskada

b	Uppläggnings- och transportskador

b	Brand

b	Stöld och skadegörelse

b	Ansvar

b	Rättsskydd 
		
Försäkringsbelopp och självrisker framgår 
av din offert eller ditt försäkringsbrev.

  Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?

Här följer en sammanfattning av de vikti- 
gaste begränsningarna i försäkringen. 

   !     Stöttnings- och täckningsmaterial 
ersätts endast vid brand och ersätts 
med högst 10 000 kronor

!     Personligt lösöre ersätts med högst   
4 000 kronor om inte annat framgår 
av din offert eller ditt försäkringsbrev

! Släpjolle högst 15 000 kronor

!   Fast monterad radioutrustning högst  
5 000 kronor

! Verktyg högst 2 000 kronor

! Reservdelar högst 2 000 kronor

! Kikare högst 2 000 kronor

 Vad ingår inte i 
 försäkringen?

	Här följer en sammanfattning av de vikti-
gaste undantagen i försäkringen. 

r    Registrerade släpfordon, till exempel   
båttrailer

r Boj och förtöjningsanordningar

r Bränsle och smörjmedel

r  Båt som används i förvärvsverksam-
het

r Motorbåt vid hastighetstävling

 Var gäller 
 försäkringen?

b  Sverige, Danmark, Finland och Norge 
och i dessa länders territorialvatten 
söder om polcirkeln

b  Östersjön med angränsande hav och 
vikar

b  Kattegatt och Skagerack öster om  
linjen Hanstaholm-Lindesnes

 Vilka är mina 
 skyldigheter?

—  Lämna rätt uppgifter om båten och 
eventuell motor

— Betala premien i rätt tid

—  Efter förmåga hindra och begränsa 
skada

— Anmäla skada så snart som möjligt

—  Lämna de underlag som behövs för 
skadereglering, till exempel polisan-
mälan och inköpshandlingar
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 Hur kan jag 
 säga upp avtalet?

Du kan när som helst meddela oss att du vill 
säga upp försäkringen till avtalets slut. Om 
du har sålt båten kan du säga upp försäk-
ringen direkt. 

  När börjar och slutar 
 försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla från den dag vi 
kommer överens om. Ska försäkringen börja 
gälla samma dag gäller den från det klock-
slag du tecknade försäkringen. Försäkringen 
gäller under ett år och förnyas automatiskt.

 När och hur 
 ska jag betala?

En nytecknad försäkring ska vara betald 
inom 14 dagar. En förnyad försäkring ska 
vara betald senast den dag den nya peri-
oden börjar gälla. Du kan välja om du vill 
betala försäkringen per månad, halvår eller 
helår med e-faktura, bankgirofaktura eller 
autogiro.


