Villkorsändringar Båtförsäkring
gäller från 2019-01-01

Ändringar allmänt
• Rabatten för mikropunktsmärkning höjs från 5 till
10 procent.
• Har du en släpjolle till båten vill vi gärna veta det,
kontakta oss så hjälper vi dig. Jollen får vara värd upp
till 25 000 kronor, ha en motorstyrka på max
10 hästkrafter eller en segelyta om högst 10 m2.

För Båtförsäkring BAS gäller

A Omfattning
A 3 Försäkringen gäller inte
Vattenskoter omfattas inte vid deltagande i hastighetstävling.
C Självrisker
C 4 Lägre självrisk
• Den lägre självrisken vid stöld eller stöldförsök om
spårningsutrustning eller stöldskyddsmärkning
funnits omfattar även vattenskoter.
• Självriskreduktionen för startspärr och RFIDmärkning tas bort.
• Förtydligat att du som kund måste kunna styrka att
den skadeförebyggande utrustningen eller aktiviteten
uppfyller kraven, varit aktiverad och i funktion.
C 5 Extra självrisk
• Ändrat så att sjunkskador, skador under
kappsegling samt skador under uthyrning ersätts med
en extra självrisk om 5 000 kronor vardera. Tidigare var
den extra självrisken 10 procent av skadekostnaden.
• Den extra självrisken vid skador på rutor och
rutramar är borttagen.
• Stöld av vinterförvarad motor som inte förvarats i låst
lokal ersätts med en extra självrisk på 5 000 kronor
mot tidigare 3 000 kronor.
D Försäkrad egendom
D 5 Försäkringen omfattar inte
Tagit bort undantaget för ”bränsle och smörjmedel”.
E Egendomsskador (tidigare Egendomsförsäkring)
E 1, E 2, E 5 och E 6
Förtydligat att försäkringen inte omfattar skador som endast består av röta.
E 3 Brand
Försäkringen omfattar nu även ”glödbrand”.

E 4 Stöld och skadegörelse
Särskilda aktsamhetskrav
• Förtydligat att en omonterad motor även kan
förvaras inlåst i båten, inte bara i låst lokal som
tidigare.
• Förtydligat att alla lås ska vara godkända av Svenska
Stöldskyddsföreningen (SSF).
• Specificerat fast- och inlåsningskraven för
vattenskoter.
Vid förvaring på släpfordon vid ordinarie uppställningsplats ska en vattenskoter förvaras i låst lokal, i
annat fall ska den vara fastlåst med godkänd låsut
rustning, lägst stöldskyddsklass 3.

För Båtförsäkring MAX gäller
C Självrisker
C 2 Grundsjälvrisk
Sanering av tank samt tappade eller skadade nycklar ersätts med grundsjälvrisk. Tidigare gällde vald självrisk.
E Egendomsskador (tidigare Egendomsförsäkring)
E 6 Allrisk
Självriskreduktion
Tidigare lämnades en självriskreduktion vid stöld av vinterförvarad motor som inte förvarats i låst lokal samt för
skador vid kappsegling. Momentet är nu borttaget helt.
E 7 Assistans
Förtydligat att Länsförsäkringar Assistans (av Länsförsäkringar upphandlad assistans) gäller inom svenskt territorialvatten.
De 10 000 kronor som tidigare endast avsåg ersättning för
resor eller logi kan nu också kan användas för transport
av båten.

För både Båtförsäkring BAS och Båtförsäkring
MAX gäller

F Värderings- och ersättningsregler
Värderingstabell
Värderingstabellen är uppdaterad. Motorbåtar med ”fast
propeller och propelleraxel till båt med rak axel” samt kapell, sprayhood och presenning får en lägre avskrivningstakt. Tabellen är också utökad med rullsystem för segel.

M Allmänna bestämmelser

M 2 Försäkringsavtalet
Förtydligat ”skriftlighetskravet”, alltså vad som gäller om
lag kräver skriftlig acceptans för försäkringen.
M 5 Nedsättning av försäkringsersättning
Oriktiga uppgifter
Förtydligat att vi kan göra en nedsättning om du som kund
inte lämnat uppgifter som vi begärt, lämnat felaktiga
uppgifter eller låtit bli att ändra uppgifter som ligger till
grund för försäkringen.
Oriktiga uppgifter vid skadereglering
Förtydligat att nedsättningen som regel är 25 procent om
du lämnar oriktiga uppgifter vid skaderegleringen.
Skadeförebyggande åtgärder
Tagit bort begränsningen på 25 000 kronor för hur stor en
nedsättning kan bli om skadeförebyggande åtgärder du
fått rabatt för inte varit i funktion eller utförts..
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