Båtförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial

Produkt: Båt, 1051

Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig
beskrivning av vad försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till dina individuella anpassningar.
Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen gäller för privatägda motor- och segelbåtar. Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare
av båten, försäkringstagarens familjemedlemmar och den som med ägarens tillstånd använder båten.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar:
! den försäkrade båten inkl. motor
samt fast monterad utrustning.
! släpjolle, hjälpmotor, elektronisk
utrustning, personlig lös egendom
och annan lös båtutrustning.

Här ger vi några exempel på vad
försäkringen inte omfattar. För mer
information, se försäkringsvillkoren.
" Försäkringen gäller inte vid träning
inför eller deltagande i hastighetstävling för motorbåt.
" Försäkringen gäller inte då båten
hyrs ut.
" Försäkringen gäller inte för skada
genom nedsmutsning, missfärgning,
repor i ytskikt, förslitning, mögel, djur
och bristande underhåll.
" Försäkringen omfattar inte mobiltelefoner, pengar, vin, sprit eller
brygga, båthus, bojar och bojkätting.

Båtförsäkringens grundskydd
I grundskyddet ingår:
! Egendomsförsäkring; sjöskada,
uppläggnings- och transportskada,
brandskada, stöld och skadegörelse
! Ansvarsförsäkring, max 30 000 000
kr, varav:
- personskada max 20 000 000 kr
- sakskada max 10 000 000 kr
! Rättsskyddsförsäkring, max
150 000 kr
! Olycksfallsförsäkring

Tilläggsförsäkringar
Försäkring för oregistrerad båttrailer/
båtvagn, max ersättning 20 000 kr.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

Maskinskadeförsäkring för motor, högst
10 år.

#

#

För följande egendom gäller
försäkringen med begränsad
ersättning: släpjolle; max 40 000 kr,
hjälpmotor; max 30 000 kr,
elektronisk utrustning; max 50 000 kr,
personlig lös egendom; max 10 000
kr, annan lös båtutrustning; max
50 000 kr.
Försäkringen gäller inte för skada på
motor, jolle eller annan utrustning
som tappas, lossnar eller glider loss.
Försäkringen gäller inte för sjö-,
uppläggnings- och transportskada
som orsakats av is, snö eller frysning.

Var gäller försäkringen?
! Försäkringen gäller till sjöss i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt inom respektive lands
territorialvatten, på Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt på Skagerack och
Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm och Lindesnes. Vid uppläggning och transport
gäller försäkringen inom Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
•
•
•
•

När du tecknar försäkringen så är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Om
uppgifterna som ligger till grund för försäkringen ändras eller är felaktiga måste du anmäla det
till oss.
Du måste ta väl hand om båten och hålla den i sjövärdigt skick. Båten ska framföras på ett
säkert sätt med hänsyn till fart, sikt, väder och övrig trafik för att undvika skada.
Utombordsmotor ska vara fastlåst på båten med certifierat båtmotorlås av lägst klass 3.
Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt.

När och hur ska jag betala?
När du tecknat en ny försäkring ska du betala den senast 14 dagar från det att vi har skickat premiekravet till
dig. Vid förnyelse av försäkringen har du en månad från aviseringsdagen på dig att betala premien. Du kan
välja att betala din försäkring helårs-, halvårs- eller månadsvis. Månadsbetalning sker via autogiro. Väljer du
att betala via pappersfaktura så tillkommer en fakturaavgift. Om premien inte betalas i rätt tid säger vi upp
försäkringen skriftligen att upphöra 14 dagar därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter
försäkringen att gälla.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du
försäkringen samma dag som den ska börja gälla, gäller den från det klockslag då du tecknade
den. Försäkringen gäller året runt. Försäkringstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst, oavsett orsak, säga upp försäkringen till försäkringstidens slut. Du har rätt att
säga upp försäkringen i förtid om ditt försäkringsbehov har upphört, t ex om du har sålt båten eller
om den har skrotats.

