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Villkor för fritidsbåtsförsäkring hos
BOHUSLÄNS ALLMÄNNA SJÖFÖRSÄKRINGSFÖRENING

Var och för vilka gäller försäkringen:
Försäkringen gäller i:
Sverige, Danmark, Finland och Norge och i dessa länders territorialvatten
söder om polcirkeln, Östersjön med därtill angränsande hav och vikar,
Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes.
Försäkringen gäller för dig:
som ägare till fritidsbåt som används för privat bruk. Således inte för
förvärvsverksamhet. Med ägare förstås den person som
civilrättsligt äger båten.
Undantag: Försäkringen gäller inte när båten hyrts ut via ett
förmedlingsföretag eller uthyrningsfirma.
Ej heller om uthyrningen sker privat.
Försäkringen omfattar:
* Helförsäkring:
– Sjöskada
– Uppläggnings- och transportskada
– Brand
– Stöld
– Ansvar och Rättsskydd
– Personliga tillhörigheter
* Båt under nybyggnad:
Vilket avses byggnadsmaterial till båt, färdigställda delar av eller till
båten samt båttillbehör.
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UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV VILLKOREN.
Allmänna begränsningar i försäkringsskyddet.
Försäkringen gäller inte:
* om båten byter ägare
* då båten används i förvärvssyfte
* då båten används i yrkesmässig uthyrning eller då uthyrning sker via
båtuthyrningsföretag eller privat
* vid deltagande i hastighetstävling för motorbåtar
* för något slags bränsle
* för permanent förtöjningsutrustning
* för skada som Du - eller den som med Ditt medgivande använder
båten eller dess tillbehör - vållar under påverkan av alkohol, narkotika
eller andra berusningsmedel om Du inte kan visa att samband saknas
mellan denna påverkan och skadan
* för skada då båten är rekvirerad av civila eller militära myndig-heter
eller för skada som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad,
beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet
* för skada som leverantör eller annan ansvarar enligt lag, garanti eller
liknande åtagande. Försäkringen gäller dock om Du kan visa att den
som har gjort åtagande inte kan fullfölja detta.
* för förlust som kan uppstå om skadeutredningen, reparations-åtgärd
eller betalning av ersättning fördröjs p.g.a. krig, krigs-liknande
händelser, inbördeskrig, revolution uppror eller på grund av
myndighets åtgärd, lockout. blockad eller liknande händelse.
* för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan
direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess,
* för skada som har samband med krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution eller uppror.
Försäkringen gäller dock vid vissa fall. Förutsättningarna är:
- att skadan hänt utanför Sverige och inom sju dagar efter
oroligheternas utbrott
- att båten fanns i det drabbade området före utbrottet och oavbrutet
fram till den dag då skadan hände samt
- att Du inte deltagit i händelserna, inte fungerat som rapportör eller
liknande och inte låtit någon annan använda båten för sådana
ändamål.
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SJÄLVRISKER.
Grundsjälvrisk:

Framgår av försäkringsbrevet.

Annan självrisk: Vid skada eller förlust av båttillbehör eller personliga
tillhörigheter är självrisken 1.500:-.
Särskild självrisk: Utöver grundsjälvrisken avgår en särskild självrisk som
är 10 % av skadekostnaden, lägst 1. 000:-, vid skada
* genom att vatten plötsligt och oförutsett kommit in
genom skrovet, genomföringar och anslutna rörledningar
eller slangar till dessa,
* på mast, rigg och segel under gång orsakad av annan
plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse,
* på egen båt under kappsegling,
* vid samtliga is/frysskador är den särskilda självrisken
25 % av skadekostnaden.

FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH PREMIE
Försäkringsbeloppet skall motsvara det sammanlagda
marknadsvärdet av den försäkrade egendomen. Med
marknadsvärdet avser vi anskaffningskostnaden för
motsvarande egendom med hänsyn tagen till ålder och skick.
Din premie beräknas efter de uppgifter som Du lämnar då
försäkringen tecknas. Ändras förhållandena t.ex. vid motorbyte
eller liknande, som kan påverka försäkringsbeloppet, måste Du
omedelbart meddela detta till oss. Det är du som
försäkringstagare som sätter försäkringsbeloppet och ansvarar
för att det är riktigt. Kontrollera det med jämna mellanrum.
Värdet kan variera från år till år.
Skulle det vid skada visa sig att försäkrat belopp i betydande
mån understiger marknadsvärdet, reduceras Din ersättning i
motsvarande grad.
Vid oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan ersättning minskas
eller helt utebli.
Kontrollera därför alltid uppgifterna noggrant i
försäkringsbrevet.
4

Försäkringsperioden är lika med kalenderår.
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FÖRSÄKRAD EGENDOM
Båt och personlig utrustning
Försäkringen gäller för den båt som anges i försäkringsbrevet och för den
utrustning som tillhör båten. Försäkringen gäller även för personliga
tillhörigheter som förvaras i båten.
Med båt avses:

båten med segel, kapell och motorer samt monterad utrustning
som tillverkats för att användas i båt.

Båttillbehör: * släpjolle med eventuell motor, ersätts om den framgår
av ditt försäkringsbrev, (max 20.000:-)
* verktyg och kikare, (max 2. 000:-)
* en VHF, en GPS, fast radio (max 5.000:-)
* livflotte, flytvästar och annan säkerhetsutrustning,
reservdelar.
Anmärkning:
Försäkringen gäller inte för registrerade släpfordon.
Personliga
tillhörigheter

Som personliga tillhörigheter räknas sådan egendom för
privatbruk som förvaras ombord t. ex.
* kläder, regnställ, sovsäckar
* dykarutrustning
* fiskeredskap
* portabel radio, bandspelare med tillbehör, TV och kamera.
Max ersättningsbelopp 3.000:Undantag:
Försäkringen omfattar inte:
- pengar och värdehandlingar,
- konstverk och föremål av ädelmetall, smycken, äkta
pärlor eller ädla stenar, vin och sprit, pälsverk och djur.
Anmärkning: Tänk på att öka försäkringsbeloppet om Du har extra utrustning
i båten.
Täckningsmaterial: Försäkringen gäller för bockar, vaggor, stöttor,
presenningar och annat täckningsmaterial. Max
ersättningsbelopp 10.000:-
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AKTSAMHETSKRAV
För alla skadehändelser gäller följande aktsamhetskrav: Du skall:
* följa bestämmelser i lag, annan författning eller föreskrift meddelad av
myndighet som är till för att förhindra eller begränsa skada
* iaktta av tillverkare, leverantör eller installatör lämnade anvisningar
* Båten ska med hänsyn till båtens typ och användningsområde vara i
sjövärdigt skick ifråga om bl a bemanning och utrustning. Båten ska föra
skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter. Sjövärdighetskravet
gäller även släpjolle.
* Båten ska förtöjas eller förankras så att förtöjningen eller förankringen
klarar sådant väder och sådan sjö eller svallsjö som med hänsyn till plats
och årstid kan förekomma.
* Båten skall hållas länsad.
* Båten, liksom båttillbehör, ska ägnas normalt underhåll och normal
tillsyn.
* Båt med motor över 20 hkr(14,7lkw) liksom varje båt som har anordning
för matlagning, uppvärmning, kylning eller annan anordning där låga
förekommer samt båt under byggnad ska vara utrustad med
brandsläckare av godkänd typ.
* Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords i båt med inombordsmotor
ej heller i båt som har anordning där låga förekommer.
* I båten fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterat på
däck eller i separat dränerat utrymme. Förbindelser till tanken ska vara
gastäta och jordade. Evakureringsrör ska finnas och mynna utombords.
Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda
Om Du inte uppfyller aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned, d.v.s.
minskas med ett särskilt avdrag. Storleken på avdraget beror på
omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas bl. a till försummelsens art
och betydelse för skadan. Normalt rör det sig om 25 %. Vid allvarlig eller
upprepad försummelse blir avdraget kraftigt. Ersättningen kan då helt falla bort.
Har försummelsen varit mindre allvarlig kan avdraget bli måttligt eller inget
alls.
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EGENDOMSSKADOR.
SJÖSKADA: Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen i sjön genom
* grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring,
* att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet.
genomföringar och anslutna rörledningar eller slangar till
dessa,
* annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse
* skada vid lyft med kran eller annan liknande lyftanordning.
Undantag:
Försäkringen gäller inte för
* skada orsakad av nederbörd, frost eller is såvida att
aktsamhetskraven inte är uppfyllda,
* skada orsakad av mögel, djur eller ohyra,
* skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller
repor i båtens ytskick,
* skada enbart genom att batterisyra runnit ut,
* skada på enbart motor, backslag, drev eller annan maskinell
utrustning till följd av
- felaktig hantering, skötsel, reparation, montering, materialfel
eller bristande underhåll,
- felaktigt bränsle, bristande smörjning, överhettning,
- igensatta vattenintag och ledningar,
* skada på eller förlust av motor, jolle, övrig utrustning som
tappats, lossnar eller glidit loss.
* skada som Du - eller den som med Ditt medgivande använder
båten eller dess tillbehör - vållar under påvekan av alkohol,
narkotika eller andra berusningsmedel, om Du inte kan visa
att samband saknas mellan denna påverkan och skadan.
Aktsamhetskrav: Båten skall med hänsyn till båtens typ och
använvändningsområde vara i sjövärdigt skick ifråga om bemanning och utrustning.
Båten ska föra skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter. Sjövärdighetskravet
gäller även släpjolle.
Båten ska förtöjas eller förankras så att förtöjningen eller ankringen klarar sådant
väder och sådan sjö eller svallsjö som med hänsyn till plats och årstid kan
förekomma.
Båten ska hållas länsad.
Båten, liksom båttillbehör ska ägnas normalt underhåll och normal tillsyn.
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UPPLÄGGNINGS- Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen
OCH TRANSPORT- vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning,
SKADA:
lyft med kran eller lyftanordning samt vid förflyttning eller transport,
genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande
händelser då båten, uppläggnings- och
täckningsmaterial eller delar samt tillbehör befinner
sig på land.
Undantag:
Se sjöskada.
Aktsamhetskrav:

Båten skall vara uppdragen eller uppställd på
betryggande avstånd från sjön med hänsyn till
svallsjö eller variationer i vattenståndet.
När båten är uppställd på land ska den vara
ändamålsenligt uppallad, stöttad, surrad och täckt.
När båten transporteras ska den vara
ändamålsenligt surrad, och stöttad.

BRAND:

Försäkringen gäller för skada genom eld som
kommit lös, blixtnedslag eller explosion.
Undantag:
Försäkringen gäller inte för skada på motor eller
avgassystem genom explosion i dessa.
Aktsamhetskrav:
Båt med motor över 20 hkr (14,71 kw) liksom varje
båt son har anordning för matlagning, uppvärmning, kylning eller annan
anordning där låga förekommer samt båt under nybyggnad ska vara utrustad
med handbrandsläckare av godkänd typ.
Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords i båt med inombordsmotor, ej
heller i båt som har anordning där låga förekommer.
I båten fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterat på däck
eller i separat dränerat utrymme. Förbindelser till tanken ska vara gastäta
och jordade. Evakueringsrör ska finnas och mynna utombords.

STÖLD OCH
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Försäkringen gäller för skada genom

SKADEGÖRELSE

* stöld, stöldförsök, annat tillgreppsbrott än stöld
eller skadegörelse i samband därmed,
uppsåtlig skadegörelse av tredje man.
Begränsning: Försäkringen gäller för båttillbehör eller personliga
tillhörigheter endast om de är fast monterade på båten
(egendom monterad med bygel eller kassett anses inte fast
monterad) eller förvarade i båten, motorfordon eller annat
utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren.
Denna begränsning tillämpas inte vid uppsåtlig skadegörelse
av tredje man.
Undantag:
Försäkringen gäller inte för
* skada genom annat tillgreppsbrott än stöld som gjorts av
person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren,
* skada genom olovligt brukande, bedrägeri eller
förskingringsbrott, (t ex vid uthyrning),
* skadegörelse av hyresman,
* skador som endast består av repor i båtens ytskikt.
Aktsamhetskrav Utombordsmotor ska, då den är monterad på
Låskrav
båten, vara låst vid båten med en av försäkringsbolagen godkänd låsanordning (gäller även för motorer med större effekt än
50 hk (36,78 kW) vid förvaring av båten på land). Motorer
med större effekt än 50 hk ska vara fastbultade enligt tillverkarens
anvisningar. Dessutom skall båten, då den ligger vid ordinarie brygga, vara
låst med godkänd låsanordning. Utombordsmotorer upp till och med 49 HK
bör, om båten tas på land under vintersäsongen, förvaras inomhus. Skulle så
ej ske och utombordsmotorn stjäls kommer ett extra försumlighetsavdrag
på
50 % av restvärdet att göras. Vad gäller vinterförvaring för båtar med
utombordsmotorer på 50 HK och uppåt får motorn hänga kvar på båten.
Om
båten förvaras utomhus och båt och/eller motor stjäls görs ett extra
självriskavdrag på Kr. 5.000:--. Vi rekommenderar inomhusförvaring.
Under vinterförvaring skall utombordsmotorer som hänger kvar på båten
vara låsta med godkänt motorlås.
Båttillbehör och personliga tillhörigheter ska vara inlåsta i båten när den
lämnas.
Avmonterad motor, delar till båten, båttillbehör eller personliga
tillhörigheter, som inte förvaras i båten, ska vara inlåsta i utrymme som
endast Du disponerar.
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När båten förvaras på släpfordon ska detta vara:
- låst med kullås eller
- inlåst i utrymme som endast du disponerar eller
- fastlåst med godkänd kätting och hänglås
Täckningsmaterial vagga och stöttor ska förvaras inlåsta eller fastlåsta om
de inte är permanent anbringade vid båten.
Föremål, som p g a storlek, användning eller liknande inte rimligtvis kan
förvaras inlåsta, ska förvaras aktsamt.
VÄRDERINGS OCH ERSÄTTNINGSREGLER.
Skada på båt och båttillbehör.
Underförsäkring

Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda
marknadsvärdet av den försäkrade egendomen.
Om försäkringsbeloppet understiger det sammanlagda
värdet är Du underförsäkrad. Understiger
försäkringsbeloppet egendomens värde med mer än 20%
reduceras Din ersättning vid inträffad skada. (se dock
nedan Försäkring utöver försäkringsbeloppet). Den
ersättning Du får, motsvarar då endast så stor del av
skadan som ditt försäkringsbelopp utgör av det belopp Du
skulle haft för att få full ersättning.
Utöver försäkringsbeloppet ersätts
* provisorisk reparation som varit nödvändig gör att rädda
båten ur uppenbart nödläge,
skälig, verifierad kostnad för nödvändig bärgning och för
förflyttning av båten från haveriplatsen till av bolaget
godkänd reparationsplats eller annan plats,
* skälig verifierad kostnad för transport av båten från
reparationsplats till ordinarie förtöjnings- eller
uppläggningsplats, då landtransport varit nödvändig. Vid
transport sjöledes ersätts sådan kostnad om särskilda skäl
föreligger och bolaget på förhand lämnat sitt godkännande,
* då ersättning lämnas för totalförlust av båten, kostnad för
röjning och borttagning av vrak förutsatt dock att det
lagligen åligger försäkringstagaren att bortskaffa vraket.
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Hur vi
ersätter Dig

Bolaget har rätt att avgöra om båt/båttillbehör ska
repareras, ersättas med likvärdig egendom eller om
skadan ska betalas kontant.
Vid kontantersättning ska till grund för beräkningen läggas
båten / båttillbehörens marknadsvärde omedelbart före
skadan, d v s anskaffningskostnaden för likvärdig egendom.
Detta gäller även om försäkringsbeloppet är högre än
marknadsvärdet.
Vid beräkning av värde på vissa föremål görs åldersavdrag
enligt avskrivningsregler sid. 13

Hur försäkringen Vid reparation ersätts kostnad för åtgärder som är
gäller vid
nödvändiga för skadans avhjälpande. Utförs
reparation
reparation med nya delar eller begagnade delar som
är nyare än befintliga görs åldersavdrag, enligt
avskrivningsregler sid. 13 på dessa.
Reparation av båt ska ske med beaktande av att
båten behåller sin typ- om den är klassad- sin klass
samt att dess sjövärdighet inte förändras.
Vad Du inte
Ersättning lämnas inte
får ersättning för * då skada är en följd av konstruktions- och tillverknings- eller materialfel, uppspruckna limfogar,
förslitning, ålder, korrosion, röta eller bristande
underhåll och vård - för kostnad att förnya eller reparera
den del som sålunda varit bristfällig,
* för värdeminskning som kan kvarstå efter reparation, t
ex till följd av färgavvikelse, avvikelse i struktur eller
mönster i plastytor eller annat skönhetsfel, ej heller sådan
värdeminskning som kan uppstå efter fackmannamässigt
återställande,
* för kostnad för sådan lackering eller mönsterskyddad
firmasymbol eller reklamtext som inte motsvarar
sedvanliga seriemässigt utförande,
* för merkostnad vid reparation uppkommen på grund av
tidigare defekt eller vanvård,
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* för merkostnad uppkommen genom att reservdel,
båttillbehör eller material inte kunnat anskaffas på grund
av importsvårigheter eller genom att tillverkaren upphört,
* för merkostnad uppkommen genom att reparationen
eller transport av reservdel, båttillbehör eller material för
tids vinnande utförts mot förhöjd kostnad,
* för kostnad för förbättring eller förändring som gjorts i
samband med att skada reparerats,
* för tidsförlust eller annan indirekt skada,
* moms ersätts inte om man är redovisningsskyldig.
AVSKRIVNINGSREGLER
Åldersavdrag

Då motorer, drev eller delar till dessa inköpts nytt
anses marknadsvärdet motsvara nyvärdet under de
24 första månaderna efter förvärvet. Då mast, rigg,
segel, elektroniska instrument, radioutrustning,
kapell, suffletter och batterier inköpts nytt anses
marknadsvärdet motsvara nyvärdet under de tolv
första månaderna efter förvärvet. Därefter görs vid
beräkning av värdet åldersavdrag från dagens
anskaffningsvärde för motsvarande ny egendom
med nedanstående procentsatser per påbörjat år
* för motorer, drev och delar till dessa
år 3-5
därefter per år
* för mast och rigg
* för segel av kevlar, mylar eller annat
kolfibermaterial
* för övriga segel
* för elektroniska instrument och
radioutrustning
* för kapell och sufflett
* för batteri
Avdraget kan max bli 80%.

Anmärkning:
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Försäkringstagaren är skyldig att återta stulen
egendom som kommer tillrätta inom 30 dagar från

10%
5%
4%
10%
10%
10%
10%
10%

det att skriftlig anmälan mottagits av bolaget. Har
skada tillfogats egendomen i samband stölden,
tillämpas ovanstående ersättningsregler.
Kommer stulen ersatt egendom tillrätta ska
bolaget snarast meddelas.
Bolaget har rätt att överta båt, del av båt eller
båttillbehör som har ersatts av bolaget.
Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde.
Värdering av hemtillverkade tillbehör som saknar
marknadsvärde ersätts högst med kostnaden för
råmaterialet.
Skada på
personliga tillhörigheter förvarade ombord

Har egendom förkommit eller kan skadad egendom
inte repareras, värderas och ersätts egendomen
enligt följande.
Egendom värderas och ersätts med hänsyn till
värdeminskning på grund av ålder, slitage,
omodernitet, minskad användbarhet och annan
omständighet.
Är värdeminskningen mindre än 1/3 av priset för ett
nytt likvärdigt föremål, gör vi inte avdrag för
värdeminskning utan Du får ersättning med nypriset.
Men Du måste återköpa egendomen inom sex
månader för att vi inte ska göra avdrag för
värdeminskning.
Kan skadad egendom repareras värderas skadan till
vad det kostar, att reparera egendomen, dock högst
till det belopp skadan skulle ha värderats till enligt
ovan.
Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde.
Vi har rätt att tillhandahålla likvärdig egendom. Vid
återanskaffning eller reparation har vi rätt att avgöra
var inköp respektive reparation ska göras.
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Kommer ersatt föremål tillrätta efter det att bolaget
betalat ut ersättning, ska den försäkrade snarast
ställa föremålet till bolagets förfogande eller återta
det och betala tillbaka ersättningen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Avtalet och försäkringstiden.
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*Försäkringen gäller fr o m den dag som anges på
försäkringsbrevet. Tecknar Du försäkringen samma dag som den
ska träda i kraft gäller den dock inte förrän det klockslag då Du
tecknade försäkringen. Vid försäkringstidens slut förnyas
försäkringen automatiskt för ytterligare, ett år om inte uppsägning
har skett från någondera sidan eller vi i förväg har kommit överens
om något annat.
Har Du tecknat motsvarande försäkring hos ett annat
försäkringsbolag, förnyas inte försäkringen
Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om
försäkringsbehovet har upphört. Vi kan också säga upp
försäkringen under försäkringstiden, men bara om det finns sådana
speciella skäl som anges i försäkringsavtalslagen. Vid uppsägning
under försäkringstiden har Du rätt att få tillbaka den del av premien
som avser tiden efter upphörandet.
* Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen
(tilläggspremie)
skall betalas inom 14 dagar efter den dag vi sänt Dig
försäkringsbrev med inbetalningskort
När försäkringen ska förnyas sänder vi nytt försäkringsbrev med
inbetalningskort för den nya premien. Denna skall betalas senast
när den nya försäkringstiden börjar. Du har dock alltid en månad på
Dig från premieaviseringen att betala.
Om Du inte betalar premien i rätt tid sägs försäkringen upp 14 dagar
därefter. Betalar Du under dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att
gälla.
Räddningsåtgärder.
När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa är var och
en som omfattas av försäkringen skyldig att efter förmåga förhindra
eller begränsa skadan. Vi betalar rimlig kostnad som Du haft för
sådan åtgärd i den mån Du inte har rätt till ersättning från annat håll
Underlåter Du att vidta räddningsåtgärder kan ersättningen för
skadan sättas ned med ett särskilt avdrag. Hur stort avdraget blir
beror på omständigheterna, bl a försummelsens betydelse för
skadan. I de flesta fall är avdraget 10 % av ersättningen, dock lägst
1.000:-, men kan bli större i allvarligare fall.
Åtgärder när skada inträffar.
Skada ska anmälas till oss omgående. Stöld och inbrott ska också
polisanmälas och polisintyg skickas till oss. Skada som inträffat under
transport ska anmälas till transportföretaget.
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Du måste också lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge oss de
uppgifter och handlingar som vi behöver för att reglera skadan.
Reparation får ske endast efter vårt godkännande. Detsamma gäller
valet av reparatör, reparationsmetod och material. Skadade föremål ska
behållas så att vi får möjlighet att göra besiktning.
Om Du inte fullgör Dina skyldigheter enligt ovan kan ersättningen för
skadan sättas ned med ett särskilt avdrag. (Se under Räddningsåtgärder.)
Preskription.
Du förlorar Din rätt till försäkringsersättning om Du inte väcker talan
mot oss inom tre år från det att Du fick kännedom om att fordringen
kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen
tidigast hade kunnat göras gällande.
Om Du anmält skadan till oss inom den tid som angetts här ovan har Du
dock alltid sex månader på Dig att väcka talan mot oss, räknat från den
dagen då vi förklarat att vi tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.
Nedsättning av försäkringsersättningen.
1. Oriktig eller ofullständig uppgift angående försäkringen.
Har Du med uppsåt eller av oaktsamhet, som inte varit ringa, lämnat oss
oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades, kan
ersättningen vid skada minskas- (sättas ned) med ett särskilt avdrag.
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna, bl a hur stor betydelse
uppgiften haft för skadan och på vilka villkor vi skulle ha medgett
försäkring om vi känt till det rätta förhållandet. I de flesta fall är
avdraget 10 % av ersättningen, dock lägst 1.000:-.
2. Åsidosättande av aktsamhetskraven,
Har Du med uppsåt eller av oaktsamhet underlåtit att följa
aktsamhetskrav som står i villkoren och som är till för att förhindra eller
begränsa skada, kan ersättningen för skadan minskas med ett särskilt
avdrag.
Sådant avdrag kan göras även om någon annan Du själv har varit
oaktsam. Detta gäller om denne handlat med Ditt samtycke eller i Ditt
ställe eller tillsammans med Dig haft tillsyn över egendomen.
Avdragets storlek beror på omständigheterna bl a försummelsens art och
betydelse för skadan. (Se för övrigt under villkorsavsnitt
Aktsamhetskrav).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.
Leverantörsgaranti.
För skada som leverantör eller annan ansvarar för, enligt garanti eller
liknande åtagande, får Du ersättning bara om Du kan visa att den som
gjort åtagandet inte kan fullgöra detta.
17

Begränsningen avser inte följdskada på annan funktionell enhet än den
som varit felaktig.
Krigsskador,
Inom Sverige gäller försäkringen inte för skada som har samband med
krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Har
skada genom krig eller andra här nämnda oroligheter inträffat utanför
Sverige gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader
räknat från oroligheternas utbrott och om båten fanns i det drabbade
området före utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände.
En annan förutsättning är att Du inte deltagit i händelserna eller taget
befattning med dem som rapportör eller liknande och inte låtit någon
använda båten för sådana ändamål.
Atomskador.
Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid
skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av
atomkärnprocess.
Force Majeure. Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om
skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs
på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution
eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout,
blockad eller liknande händelse.
Om det blir tvist.
Uppkommer tvist om bolagets skyldighet att betala ersättning från
båtförsäkring, ska tvisten utredas och avgöras av dispaschör. Bolaget
betalar dispaschörens kostnader om inte ersättningsanspråket är
uppenbart ogrundat.
Återkrav.
I samma utsträckning som vi har betalt ersättning för skada, övertar vi
rätten att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.
Då bolaget betalt ersättning genom ansvarsförsäkringen har bolaget rätt
att återkräva utbetald ersättning av försäkrad som vållat skadan genom
uppsåt eller genom grov vårdslöshet under påverkan av alkohol,
narkotika eller andra berusningsmedel.
I övrigt gäller bestämmelserna i Försäkringsavtals- och
Konsumentförsäkringslagen.

ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD.
ANSVAR:
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Ansvarsförsäkringen ger Dig ekonomiskt skydd mot
vissa skadeståndskrav från "tredje man".

Försäkringen gäller för den som i egenskap av ägare,
förare eller brukare av den försäkrade båten ådrar sig
skadeståndsskyldighet för personskador och sakskador
som inträffar under försäkringstiden och som den
försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig
att ersätta.
Om Du krävs på ersättning för en skada som omfatta
försäkringen
* utreder vi om Du är skadeståndsskyldig,
* förhandlar vi med den som kräver skadestånd,
* för vi Din talan vid rättegång och svarar i så fall
också för rättegångskostnaderna,
* betalar vi det skadestånd som Du är skyldig att utge.
OBS!

Undantag:

Högsta
ersättningsbelopp:
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Skada orsakad av barn som inte uppnått sådan ålder att
barnet enligt lag kan åläggas skadeståndsansvar, ersätts
som om denna ålder uppnåtts. Detta gäller dock inte i
den mån ersättning för skadan kan utgå från annan.
Försäkringen gäller inte för
* den som brukar båten utan ägarens medgivande,
* skadestånd till den del det enbart grundar sig på avtal
eller annat åtagande,
* skada på person ombord på den försäkrade båten,
förare, besättning, brukare eller passagerare, skada på
båten, båttillbehör eller ombordvarande egendom,
* skada på egendom som tillhör någon av de försäkrade
eller på egendom som någon av dem hyrt, lånat,
bearbetat, reparerat eller tagit mer än helt tillfällig
befattning med,
* skada som uppstått i samband med att den försäkrade
utfört uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är
straffbelagd,
* skadestånd till följd av underlåtande att röja och
bortskaffa vrak.
Vid varje skadetillfälle betalar vi
högst 3. 000. 000 SDR, varav högst
1. 000. 000 SDR för sakskada.
(1 SDR ca 10 SEK)

Självrisk:

Beloppsbegränsningar gäller även om flera av de
försäkrade är skadeståndsskyldiga.
Begränsningarna avser också alla skador som
uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle.
1.500 kr

RÄTTSKYDD: Rättskydd ger Dig möjlighet att få ersättning för
juridisk hjälp vid tvister.
Försäkringen gäller för Dig i egenskap av ägare,
brukare och förare av den försäkrade båten. Den
gäller också för annan person som har Ditt tillstånd
att föra eller bruka båten. Försäkringen gäller för tvist
som kan prövas av dispaschör, tingsrätt, hovrätt eller
högsta domstolen. Försäkringen gäller också i
resningsmål, dock endast om resning beviljas.
Undantag:
försäkringen gäller inte
* för uthyrare i tvist som avser fordran eller annat
anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av båten,
* för tvist som gäller skadestånd eller annat anspråk
på grund av gärning där kostnaderna för brottmål
inte kan ersättas enligt ovan angivna villkor,
• för tvist där Du inte har befogat intresse av att få
Din sak behandlad. Sådant intresse anses till
exempel inte föreligga om domstol eller
rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan
om rättshjälp eller beslutat att rättshjälp ska
upphöra,
• för tvist som vid rättslig prövning ska handläggas
enligt I kap. 3 d § första stycket i rättegångsbalken
s k småmål. Med småmål menas tvister där värdet av
vad som yrkas ligger under ett halvt basbelopp).
för tvist som har samband med Din yrkes- eller
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet, för
tvist mellan delägare i båten
för tvist som gäller borgensåtagande av Dig till
förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet.
Försäkringen gäller även för brottmål om den
försäkrade misstänkts eller åtalats för vårdslös
gärning.
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Undantag:
*

*

*

Försäkringen gäller inte:
om vårdslösheten betecknas som grov. Kan den, som
åtalas
för grov vårdslöshet genom lagakraftägande dom visa
att brottet inte bedömts som grovt gäller
försäkringen,
om brottmålet till någon del avser uppsåtlig gärning,
eller påverkan av alkohol eller narkotika eller andra
berusnings-medel,
om gärningen kan anses gjord med uppsåt även om
uppsåt inte utgör en förutsättning för straffbarhet.

Självrisk: 20 % av kostnaden dock lägst 1.500 kr
Högsta ersättning: 3 prisbasbelopp

Ersättning: Du kan få ersättning för följande kostnader om de är
nödvändiga och skäliga och om de inte kan betalas av motpart eller staten.
Det innebär bl a att vi inte betalar om Du i eller utom rättegång avstår från
Dina möjligheter att få ersättning av motparten. Om skadestånd till
försäkrad får anses innefatta även kompensation för hans
advokatkostnader lämnas genom försäkringen inte någon ersättning för
dessa.
Försäkringen ersätter
* ombuds arvode och kostnader för skälig tidsåtgång och
högst enligt den timkostnadsnorm som
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Undantag:

Ombud:
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domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa i
vissa mål,
* kostnader för utredning och bevisning före dispasch
eller rättegång,
* expeditionskostnader i domstol,
* rättegångskostnader som Du ålagts att betala motparten
eller staten efter dispaschörs, domstols eller skiljemäns
prövning av tvisten,
* rättegångskostnader som Du vid förlikning under
rättegången åtagit Dig att betala till motpart under
förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha
ålagt Dig att betala rättegångskostnader med högre
belopp om tvisten hade prövats.
Försäkringen ersätter dock inte
* eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller
andra omkostnader eller annan försäkrad,
* verkställighet av dom, beslut eller avtal,
* merkostnad som uppstår när Du anlitar flera ombud
eller byter ombud
*ersättning till skiljemän,
* den tilläggsavgift som skall utgå enligt 14 a §
rättshjälpslagen,
* kostnader som inte ersätts av staten därför att frågan
om rättshjälpslagen kan anstå medan annat liknande
mål prövas eller om det kan antas att sådan bedömning
skulle ha gjorts om Du i övrigt hade varit berättigad
till rättshjälp,
* ombudskostnader som inte ersätts genom rättshjälpen
till följd av att Du bytt ombud eller valt ombud som
med hänsyn till omständigheterna inte ansetts
lämpligt.

För att försäkringen skall gälla måste Du anlita
ombud som är lämpligt med hänsyn till Din
bostadsort eller ärendets natur och
1. som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund
(advokat) eller jurist anställd hos advokat eller
på allmän advokatbyrå eller

2.

som förordnats till biträde enligt
rättshjälpslagen i tvisten eller offentlig
försvarare i brottmålet eller
3. som kan visa att han någon gång under de tre
senaste åren i tvist eller brottmål av liknande
beskaffenhet och fortfarande är lämplig som
sådant biträde eller
4. som på annat tillfredsställande sätt visat att han
har särskild lämplighet för uppdraget.
Prövningen enligt punkt 3 eller 4 av ombuds eller
försvarares lämplighet görs av Försäkringsbolagens
Rättsskyddsnämnd.
Vi har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla
skiljedom rörande skäligheten av advokats arvode
och kostnader.
En förutsättning för att Du ska få anlita ombud eller
försvarare enligt punkt 3 eller 4 är att ombudet
förbundit sig att i händelse av tvist godta
Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnds prövning
av hans arvode och övriga kostnader i ärendet.
I tvist eller mål som handläggs utomlands måste Du
anlita ombud som vi godkänner.

Du bör i första hand anlita rättshjälp eftersom vi
inte betalar kostnader som kan eller skulle ha
kunnat betalas av allmänna medel om ansökan
gjorts.
Aktsamhetskrav: Du skall snarast underrätta oss och lämna skriftlig
redogörelse
angående skadeståndsskravet eller om Du blir
stämd i domstol. Medger Du
skadeståndsskyldighet, godkänner
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ersättningsbelopp eller betalar ersättning är detta
inte bindande för oss.
Om Du vid rättegång inte följer våra anvisningar
blir domen inte heller bindande för oss.
Giltighet:

Återkrav:
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Rättsskyddet lämnas om försäkringen varit i kraft
när de händelser eller omständigheter som ligger
till grund för anspråket eller misstanken om brott
och det därefter inte gått längre tid än tio år.
Dessutom skall anspråket eller misstanken om
brott ha sin grund i händelse eller omständighet
som visas ha inträffat inom försäkringens
giltighetsområde.
I den mån ersättning lämnats på grund av
försäkringen inträder vi i Din rätt mot motpart
eller staten.

