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Båtförsäkring

Den här informationen ger en översiktlig beskriv-
ning av din båtförsäkring. Det fullständiga villkoret 
finns på vår webbplats. Du kan också kontakta oss 
så skickar vi det till dig. 

Kan alla båtar försäkras?
De allra flesta fritidsbåtar för privat bruk kan försäkras. För vissa 
båtar har vi begränsningar. Vi försäkrar till exempel inte båtar med 
högre motorstyrka än vad tillverkaren godkänt.

Var gäller försäkringen?
Båtförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa 
länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, 
Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen 
Lindesnes - Helgoland - Cuxhaven.

Kontakta oss i god tid om du planerar att gå utanför giltighets-
området.

Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för fritidsbåt som används för privat bruk. Båt-
olycksfallsförsäkringen gäller för de som skadas vid aktivitet med 
eller användande av båten.

Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte när båten används i förvärvssyfte eller  
när den hyrs ut. Den gäller inte heller vid förskingring eller vid 
medverkande i hastighetstävling för motorbåt eller vattenskoter.

Vad omfattas av försäkringen?
Försäkringen ersätter skador på din båt, motor och sådan utrustning 
som tillhör båten samt personliga tillhörigheter i båten. Exempel på 
utrustning som omfattas av båtförsäkringen är elektronik, upplägg-
ningsmaterial och oregistrerad båtvagn.

Försäkringen omfattar också en släpjolle med tillhörande motor 
om de finns angivna på försäkringsbrevet.

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning.

Båtförsäkringen omfattar inte
Pengar, värdehandlingar, tobak, alkohol, permanent förtöjnings-
utrustning och registrerade släpfordon.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen ersätter marknadsvärdet av den stulna eller skadade 
egendomen, högst försäkringsbeloppet. Vid reparation ersätts 
material, arbetskostnad och hantering. Skadade eller stulna föremål 
ersätts med hänsyn till ålder och skick. 

Utöver försäkringsbeloppet ersätter försäkringen kostnader för 
till exempel provisorisk reparation som gjorts för att rädda båten ur 
nödläge samt bärgning från haveriplats.

Motor och båttillbehör yngre än två år ersätts vanligtvis med 
likvärdig egendom utan värdeminskning. Därefter värderas de enligt 
marknadsvärdet eller enligt en särskild värderingstabell.

Släpjolle med tillhörande motor ersätts med upp till 25 000 kronor 
och uppläggningsmaterial med upp till 15 000 kronor.

Personliga tillhörigheter ersätts med upp till 5 000 kronor.

Lägre försäkringsersättning
För försäkringen gäller vissa aktsamhetskrav. Följer du inte dessa 
eller om de skadeförebyggande åtgärder eller aktiviteter du fått 
rabatt för inte varit i funktion eller uppfyllts kan ersättningen minskas 
eller utebli. Du ska också följa svensk lag, anvisningar från tillverkare 
samt förvara och hantera egendom så att skada förhindras.

Är du straffbart påverkad av alkohol eller narkotika får du ingen 
ersättning.
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För- och efterköpsinformation Båt 19
Gäller från 2019-02-01

Det är viktigt att du 
läser och sparar den 
här informationen.
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Båtförsäkring BAS  
innehåller omfattningen i Båtförsäkring Ansvar samt
Sjöskada
Försäkringen gäller
om du går på grund, kolliderar, skadar masten eller om båten sjunker. 
Den gäller också vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande 
händelse.

Försäkringen gäller inte
för skada orsakad av snö, is, mögel eller djur. Den gäller heller inte  
vid skada på enbart motor, drev eller propeller till följd av felaktig 
hantering eller om dessa lossnat från båten.

Särskilda aktsamhetskrav
Förtöj alltid för storm och håll båten länsad. Under vinterförhållanden 
ska åtgärder vidtas för att förhindra frysning.

Uppläggnings- och transportskada
Försäkringen gäller
då båten befinner sig på land, vid sjösättning, upptagning och 
transport.

Försäkringen gäller inte
vid skada orsakad av snö, is, frysning, vatten, fukt, mögel eller djur. 
Den gäller heller inte vid skada på enbart motor, drev eller propeller 
till följd av felaktig hantering eller om dessa lossnat från båten.

Särskilda aktsamhetskrav
Uppallning, täckning, lyftanordning och trailer ska vara anpassade  
till båten. Täckning ska hållas fri från snö och is.

Brandskada
Försäkringen gäller
för skada genom brand, blixtnedslag och explosion.

Försäkringen gäller inte
för explosion i motor eller avgassystem, inte heller för kortslutning 
på motorelektronik eller elektronisk utrustning.

Särskilda aktsamhetskrav
Båten ska vara utrustad med brandsläckare om den har motor över 
20 hästkrafter. Alla installationer ska vara avsedda för marint bruk, 
följa marin standard och vara fackmannamässigt utförda.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller
vid stöld, stöldförsök och skadegörelse.

Försäkringen gäller inte
bedrägeri eller förskingring. Den gäller inte heller stöld som gjorts av 
person som tillhör ditt hushåll eller vid skadegörelse av hyresman.

Riskökning
Om förhållanden som har betydelse för din försäkring ändras ska du 
snarast meddela oss. Gör du inte det kan ersättningen vid skada 
minskas.

Egendomsskydd
Du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Båtförsäkringen kan 
tecknas med följande omfattning.

Försäkringsformer

Båtförsäkring 
Max

Båtförsäkring  
Bas

Båtförsäkring 
Ansvar

Ansvar Ansvar Ansvar

Sjöskada Sjöskada

Uppläggnings- och 
transportskada

Uppläggnings- och 
transportskada

Brandskada Brandskada

Stöld och skade-
görelse

Stöld och skade-
görelse

Rättsskydd Rättsskydd

Båtolycksfall Båtolycksfall

Maskinskada

Allrisk

Assistans

Avbrottsersättning

Vilka skador ersätter försäkringen?

Båtförsäkring Ansvar
Försäkringen gäller
för skada du orsakat på annan person eller annans egendom.  
Vi förhandlar då med den som ställer kravet och betalar det 
skadestånd du är skyldig.

Högsta ersättningsbelopp är 35 miljoner kronor varav maximalt  
12 miljoner kronor för sakskada.

Försäkringen gäller inte
skada på den försäkrade egendomen eller på den som vid tillfället var 
förare eller brukare av båten. Den gäller heller inte för egendom du 
hyrt, lånat eller om du tagit på dig ansvar utöver gällande skade-
ståndsrätt.
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Försäkringen gäller inte
Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts på 
annat sätt enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan 
försäkring eller från kommun, landsting eller staten.

Försäkringen gäller inte heller vid olycksfall som omfattas av 
trafikförsäkring, vid olycksfall som uppstått i samband med att båten 
använts vid stöld eller utan ägarens medgivande.

Båtförsäkring MAX
innehåller omfattningen i Båtförsäkring BAS samt
Maskinskada
Försäkringen gäller
plötslig och oförutsedd skada på motor och maskinell utrustning som 
är högst tio år gamla.

Försäkringen gäller inte
skada som leverantör eller annan svarar för enligt garanti eller som 
orsakats av förslitning, åldersförändring, korrosion, bristande 
underhåll, snö, frysning, is, vatten eller mögel.

Allrisk
Försäkringen gäller
plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör som är högst tio år 
gamla. Den gäller också för sanering av tank vid feltankning samt 
borttappade eller skadade nycklar.

Försäkringen gäller inte
skada som leverantör eller annan svarar för enligt garanti eller som 
orsakats av förslitning, åldersförändring, korrosion, bristande 
underhåll, snö, frysning, is, vatten eller mögel.

Högre ersättningsbelopp
Personliga tillhörigheter ersätts med upp till 10 000 kronor och 
uppläggningsmaterial med upp till 30 000 kronor.

Assistans
Försäkringen gäller
bogsering till närmast lämpliga reparatör samt transport av bränsle 
eller reservdelar. Den gäller också för skäliga kostnader upp till  
10 000 kronor för transport av båt, hemresa eller logi om båten blivit 
obrukbar.

Försäkringen gäller inte
kostnader som uppstår då båten befinner sig vid sin ordinarie 
förtöjningsplats.

Avbrottsersättning
Om du råkar ut för en ersättningsbar skada som gör båten obrukbar 
under perioden 1 maj - 30 september kan du få avbrottsersättning 
med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar.

Särskilda aktsamhetskrav
Utombordsmotor som är monterad på båten ska vara låst med av 
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt motorlås. Omonterad 
motor ska förvaras inlåst i båten eller i låst lokal.

Vattenskoter förvarad på släpfordon vid ordinarie uppställnings-
plats ska förvaras i låst lokal, i annat fall ska den vara fastlåst med av 
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänd låsutrustning (bygel, 
kätting och hänglås), lägst stöldskyddsklass 3.

Båttillbehör och personliga tillhörigheter ska vara fast monterade, 
förvaras inlåsta i båten eller i låst lokal.

Vid vinterförvaring eller permanent uppställning ska utombords-
motor, elektronisk utrustning som inte är fast monterad och person-
liga tillhörigheter förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten.

Rättsskydd
Försäkringen gäller
om du som båtägare hamnar i en rättstvist som kan prövas i domstol. 
Du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader upp till 
240 000 kronor.

Försäkringen gäller inte
vid till exempel tvist i samband med uthyrning, vid frågor rörande CE-
bestämmelser och är begränsad avseende Båtolycksfallsförsäkringen.

Båtolycksfallsförsäkring
Båtolycksfallsförsäkringen gäller för personer som skadas vid 
olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande  
av den försäkrade fritidsbåten.

Försäkringen gäller
Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk och ekonomisk 
invaliditet, det vill säga om olycksfallet leder till bestående besvär, 
eller till bestående nedsatt arbetsförmåga. Ersättningen beräknas på 
försäkringsbeloppet 10 prisbasbelopp. Försäkringsbeloppet minskas 
med fem procentenheter per år från 56 års ålder, men aldrig till lägre 
än 25 procent.
Utöver invaliditetsersättningen ersätter försäkringen
 behandlings- och läkningstid
 tandvårdskostnader i längst fem år
 skadade kläder och glasögon med upp till ett halvt prisbasbelopp
 övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp
  kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett 

prisbasbelopp
  psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt 

prisbasbelopp
 vanprydande ärr
 dödsfall med ett prisbasbelopp.

Försäkringen ger också tillgång till privat vård på grund av olycks-
fallsskada. En förutsättning är att vården har godkänts och planerats 
av Länsförsäkringar i förväg.
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Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför 
våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet 
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får 
du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten.

Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distansavtal 
och avtal utanför affärslokaler.

Priset på försäkringen
Priset för din båtförsäkring bestäms av flera faktorer, till exempel var 
du bor, värde, motoreffekt och fart. Väljer du en högre självrisk får du 
ett lägre pris.

Priset för din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev eller av 
den offert du fått.

Betalning
En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar efter den dag då vi 
skickat inbetalningskortet till dig.

Premiefördelning
Premien för båtförsäkring är fördelad över året med hänsyn till hur 
stor risken är för en skada. 

Betalar du via autogiro kan det innebära att du har en skuld till oss 
då vi vid autogirobetalning inte har tagit hänsyn till ovanstående 
premiefördelning.

Förnyelse av försäkringen
Din försäkring förnyas automatiskt när försäkringstiden är slut om vi 
inte kommit överens om något annat.

Följden av obetald försäkring
Om du inte betalar i tid får vi säga upp försäkringen 14 dagar efter 
den dag då vi skickat en skriftlig uppsägning. Betalar du försäkringen 
innan denna tidpunkt forsätter försäkringen att gälla.

Rätt att säga upp försäkringen
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du 
inte längre har behov av försäkringen.

Vi kan säga upp din försäkring om du grovt åsidosatt dina 
skyldigheter.

Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. 
Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i 
informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår 
webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få 
informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala försäk-
ringsbolag.

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de 
lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas 
in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta 
åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en hel-
hets bild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa 
rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till 

Självrisker
Självrisk är en del av skadan du betalar själv.

Utan självrisk
Assistans och Båtolycksfall gäller utan självrisk.

Grundsjälvrisk
Vid Ansvarsskada, skada på släpjolle, eller personliga tillhörigheter 
samt sanering av tank eller tappade nycklar gäller grundsjälvrisk.

Högre självrisk
Har vi avtalat högre självrisk gäller den vid sjöskada, uppläggnings- 
och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt för maskin-
skada och allrisk. Självrisken för rättskydd är 20 procent av skade-
kostnaden, lägst grundsjälvrisk.

Lägre självrisk vid stöld
Har skadeförebyggande utrustning eller aktivitet som vi rekom-
menderar varit i funktion eller utförts minskas självrisken.

Extra självrisk
Vid sjunkskador, skada under kappsegling eller skada under uthyrning 
gäller försäkringen med en extra självrisk på 5 000 kronor. 

Skadegörelse, stöld eller stöldförsök av utombordsmotor som 
inte förvaras inlåst i samband med vinterförvaring gäller också den 
med en extra självrisk på 5 000 kronor.

Tilläggsförsäkringar
Uthyrning
Hyr du ut, eller lånar ut din båt mot ersättning, måste du teckna en 
tilläggsförsäkring.

Utökat geografiskt område
Vid behov kan det geografiska giltighetsområdet utökas.

Allmänna bestämmelser
Avtalet
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan 
tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. Din för-
säkring träder i kraft dagen efter du ansökt om försäkring om vi inte 
kommit överens om annan försäkringstid.

Svensk lag tillämpas på avtalet och all kommunikation mellan 
parterna sker på svenska.

Försäkringsbrevet
Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet och de fullständiga 
försäkringsvillkoren. Det du vill ha försäkrat ska finnas med i försäk-
ringsbrevet. Vi ber dig läsa igenom försäkringsbrevet och genast 
kontakta oss om det är något som fattas eller är fel, så ändrar vi det.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat 
till oss förändras, till exempel att du byter motor. Oriktiga uppgifter 
kan påverka din möjlighet att få ersättning om något skulle hända.
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Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är 
vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den 
person du haft kontakt med eller vår kundombudsman.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklama-
tionsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, 
www.arn.se, 08-508 860 00. När det gäller medicinska frågor  
kan Personförsäkringsnämnden lämna yttrande,  
www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är 
kostnadsfri för dig.

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat 
vilket, när det gäller båtförsäkring, innebär att ärendet lämnas till 
utredning och avgörande av dispaschör. Dina ombudskostnader kan 
oftast ersättas genom rättsskyddsförsäkringen. Du betalar då enbart 
självrisken.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du  
också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå,  
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. Även den kommunala 
konsumentvägledaren kan ge råd och information.

Mer information hittar du på vår webbplats.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som 
erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom 
Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 
bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkrings-
bolag som är din försäkringsgivare.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att före-
bygga skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga 
informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina 
personuppgifter används till direkt-marknadsföring kan du anmäla 
det till oss.

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkrings-
gruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och 
organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom 
och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas 
ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om 
dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll 
med. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behand-
lar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäk-
ringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av 
annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om 
dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, 
behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kund-
register. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom 
länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.

Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som 
baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för 
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). 
Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem 
som begärt ersättning och används endast i samband med skade-
reglering. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon 
skada hos annat försäkringsbolag. I syfte att bekämpa försäkrings-
relaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens verksamhet för 
utredning av oklara försäkringsfall kan uppgifter om stöldanmält och 
eftersökt gods komma att lämnas ut till Larmtjänst. 
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51 
Stockholm.

Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB,  
Box 24158, 104 51 Stockholm, www.larmtjanst.se.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.


