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Företagsägd båt
Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad 

verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte alltid ar löpande. 

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet 

finns förklarat under avsnitt Z. Definitioner.
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A.  EGENDOMSFÖRSÄKRING

01.  Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
•  försäkringstagaren i egenskap av ägare till båt som används i försäkringsbrevet angiven verksamhet.
•  annan ägare av egendom som är försäkrad under A.06, om ägaren inte kan få ersättnnig genom annan 

försäkring

02.  När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft 
(försäkringstiden).

03.  Var försäkringen gäller
Försäkringen 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.

04.  Försäkringsintresse
Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehändelse för vilken 
försäkringen gäller.
 
Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd 
att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast 
genom att egendomen till exempel inte kan användas på beräknat sätt.

06.  Försäkrad egendom

06.1  Båt och båttillbehör
Försäkringen gäller för båt* som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också för sådan 
utrustning och båttillbehör* som tillhör båten om denna kan anses normal för båttyp.

06.1.1  Särskilda ersättningsbegränsningar
Nedanstående egendom omfattas av försäkringen intill angivet högsta ersättningsbelopp
  Högsta ersättningsbelopp 
En släpjolle, eventuellt med utombordsmotor med
max effekt 10 hk och/eller segelyta högst 10 kvm 20 000 kr
Fast monterad bild- och ljudanläggning 6 000 kr
Verktyg 3 000 kr
Reservdelar 3 000 kr
Kikare 3 000 kr

06.1.2  Uppläggningsmaterial
Uppläggningsmaterial är försäkrat till 15 000 kr utöver båtens försäkringsbelopp. Ersättning för 
uppläggningsmaterial betalas endast vid uppläggnings-, transport- eller brandskada.
 
Med uppläggningsmaterial avses



Sid 2 (26)

Utskriftsdatum

T
01

21

2009-11-05

•  bockar, vaggor, stöttor
•  oregistrerad båtvagn
•  presenningar
•  annat uppläggningsmaterial

06.1.3  Undantag
Följande egendom omfattas inte av försäkringen
•  egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha eller använda
•  all slags bränsle och smörjmedel
•  permanent förtöjningsutrustning, boj och bojkätting
•  registrerade släpfordon

08.  Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av den försäkrade egendomen.

10.  Vad försäkringen gäller för

10.1  Brand - Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för skada genom
•  eld som kommit lös
•  blixtnedslag
•  explosion.

10.1.1  Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
•  på motor eller avgassystem genom explosion i dessa
•  på motor, elektronik eller elsystem genom enbart kortslutning i dessa.

10.2  Stöld och skadegörelse - Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för skada genom
•  stöld och tillgrepp
•  stöldförsök
•  skadegörelse av tredje man.

10.2.1  Undantag
Ersättning lämnas inte för skada
•  genom olovligt brukande, bedrägeri eller förskingringsbrott eller skadegörelse av hyresman
•  som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt.

10.3  Sjöskada - Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen i sjön genom
•  grundstötning, kollision 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.

Försäkringen gäller även för plötslig och oförutsedd skada på rutor, rutramar, roder och segelbåtsrigg.

Företagsägd båt 
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10.3.1  Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
•  orsakad av nederbörd, frost, is, mögel eller djur
•  som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt
•  enbart genom att batterisyra runnit ut
•  på enbart motor, backslag eller drev till följd av

-  felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll
-  vatten eller fukt i dessa
-  felaktigt bränsle, bristande smörjning
-  kortslutning, överhettning, materialfel
-  igensatta vattenintag och ledningar

•  på eller förlust av motor som tappats, lossnat eller glidit loss från båten.

10.4  Uppläggning och transport - Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande 
händelse
•  vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning, lyft med kran eller annan liknande lyftanordning
•  vid förflyttning eller transport.
•  då båten befinner sig på land.
Försäkringen gäller också för plötslig och oförutsedd skada på rutor och rutramar.

10.4.1  Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
•  orsakad av nederbörd, frost, is, vatten, fukt, mögel eller djur
•  som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i ytskikt
•  enbart genom att batterisyra runnit ut
•  på enbart motor, backslag eller drev till följd av

-  felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll
-  vatten eller fukt i dessa
-  felaktigt bränsle, bristande smörjning
-  kortslutning, överhettning, materialfel
-  igensatta vattenintag och ledningar.

41.  Skadevärderingsregler

41.1  Värdering av skada på båt och båttillbehör*
Vid skada på egedom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad 
egendom värderas efter samma grunder.
Försäkringsbolaget har rätt att avgöra om skada på eller förlust av egendom ska ersättas genom 
reparation, med likvärdig ny eller begagnad egendom eller kontant. Värdering sker utan hänsyn till 
affektionsvärde.
 
I skadekostnaden inräknas inte
•  kostnad för att förnya eller reparera sådan del av egendom som tidigare varit bristfällig på grund av 

konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, förslitning, ålder, korrosion, röta eller bristande 
underhåll.

Företagsägd båt 
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•  eventuell värdeminskning eller kvarstående skönhetsfel efter fackmannamässig reparation, till 
exempel avvikelse i färg, struktur eller möster

•  merkostnad vid reparation uppkommen på grund av tidigare defekt eller vanvård
•  merkostnad uppkommen genom att reservdel, båttillbehör eller material inte kunnat anskaffas på 

grund av importsvårigheter eller genom att tillverkningen upphört
•  kostnad för förbättring eller förändring som gjorts i samband med att skada reparerats

41.1.1  Vid reparation
Vid reparation av egendom ersätts reparationskostnaden.
Om reparation utförs där nya delar enligt tabellen 41.1.5 ingår, lämnas ersättning med så många procent 
av nypriset som framgår av tabellen.

41.1.2  Likvärdig egendom
Då skadad egendom, som är begagnad, ersätts med likvärdig begagnad egendom, lämnas ersättning med 
kostnaden utan avdrag.

41.1.3  Vid kontantersättning
Då egendom inte repareras lämnas ersättning med marknadsvärdet, d v s återanskaffningskostnaden för 
likvärdig egendom med hänsyn tagen till ålder och skick.
Utrustning som ingår i tabell 41.1.5 och som före skadan var i funktionsdugligt skick ersätts med så 
många procent av nypriset som framgår av tabellen.

41.1.5  Värderingstabell
 Komplett motor, backslag, drev, ankarspel, bogpropeller och liknande 
Procent av nypris efter:
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 90 %
4 år: 80 %
5 år: 70 %
Därefter minskning per år: 5 %
Minsta ersättning: 20 %
 
 Delar till motor, drev, backslag och liknande 
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 90 %
4 år: 80 %
5 år: 70 %
Därefter minskning per år: 5 %
Minsta ersättning: 50 %
 

Företagsägd båt 
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 Rak axel och fast propeller till denna 
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 96 %
4 år: 92 %
5 år: 88 %
Därefter minskning per år: 4 %
Minsta ersättning: 50 %
 
 Mast/bom och rigg av aluminium, roder 
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 100 %
4 år: 100 %
5 år: 100 %
Därefter minskning per år: 3 %
Minsta ersättning: 20 %
 
 Mast/bom och rigg av kolfiber, trä och liknande 
1 år: 100 %
2 år: 90 %
3 år: 80 %
4 år: 70 %
5 år: 65 %
Därefter minskning per år: 5 %
Minsta ersättning: 20 %
 
 Segel av Dacron eller liknande, dynor, mattor, tub till RIB 
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 90 %
4 år: 80 %
5 år: 70 %
Därefter minskning per år: 5 %
Minsta ersättning: 20 %
 
 Segel av Kevlar, Mylar och liknande 
1 år: 100 %
2 år: 80 %
3 år: 60 %
4 år: 40 %
5 år: 20 %
Därefter minskning per år: -
Minsta ersättning: 20 %
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 Kapell, sprayhood, presenning, batteri 
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 85 %
4 år: 70 %
5 år: 55 %
Därefter minskning per år: 15 %
Minsta ersättning: 20 %
 
 Elektronik, radioutrustning, värmare, kyl och liknande 
1 år: 100 %
2 år: 100 %
3 år: 90 %
4 år: 80 %
5 år: 70 %
Därefter minskning per år: 5 %
Minsta ersättning: 20 %
 

42.  Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk* som är lägst 20% av prisbasbeloppet* om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas neråt till närmaste 100-tal kronor.

42.1  Särskild självrisk
För följande skadehändelser tillämpas särskild självrisk.

42.1.1  Sjöskada

•  Vid skada genom att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar och 
anslutna rörledningar eller slangar till dessa, tillämpas en särskild självrisk, utöver normalsjälvrisken, 
på 10 % av det totala skadebeloppet.

•  Vid skada under uthyrning tillkommer en extra självrisk om 10% av prisbasbeloppet*.

42.1.2  Stöldskada
vid stöld av utombordsmotor , som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller vid 
permanent uppställning på land, tillkommer en extra självrisk om 10% av prisbasbeloppet*.

43.  Skadeersättningsregler

43.1  Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet utgörs av
•  skadebelopp enligt A.41. Skadevärderingsregler
•  röjningskostnad enligt A.43.3
•  räddningskostnad enligt A.43.4
med avdrag för
•  självrisk enligt A.42
•  eventuell underförsäkring enligt A.43.2

Företagsägd båt 
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och med hänsyn till
•  leverantörsgaranti enligt A.43.5.

43.2  Underförsäkring
Om försäkringsbeloppet vid skadetillfället understiger det belopp som anges i A.08, föreligger 
underförsäkring. Ersättningsbeloppet minskas då till så stor del som försäkringsbeloppet utgör av där 
angivna belopp.
 
Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men lägre än föremålens sammanlagda belopp 
enligt A.08, minskas ersättningsbeloppet för sådant föremål till så stor del som försäkringsbeloppet 
utgör av detta belopp.

43.3  Röjningskostnad
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för nödvändig 
kostnad för röjning och borttagning av vrak (om ersättning lämnats för totalförlust av båt), förutsatt att 
det lagligen åligger den försäkrade att bortskaffa vraket.

43.4  Räddningskostnad
Bolaget ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt R.5, om de med hänsyn till 
omständigheterna varit skäliga.
 
Ersättnig lämnas för
•  provisorisk reparation som varit nödvändig för att rädda båten ur uppenbart nödläge
•  skälig, verifierad kostnad för nödvändig bärgning och för förflyttning av båt från haveriplatsen till 

reparationsplats eller annan plats som godkänts av försäkringsbolaget
•  skälig verifierad kostnad för transport av båt från reparationsplats till ordinarie förtöjnings- eller 

uppläggningsplats, då landtransport varit nödvändig. Vid transport sjöledes ersätts sådan kostnad om 
särskilda skäl föreligger och försäkringsbolaget på förhand lämnat sitt godkännande.

I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för skada som 
uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits. 
Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från annat håll.

43.5  Leverantörsgaranti
Är leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom 
betalar bolaget inte kostnaden härför. Denna begränsning avser dock inte följdskada på annan 
funktionell enhet än den som varit felaktig.
 
Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller entreprenör inte kan fullgöra sin skyldighet och den 
försäkrade kan styrka detta.
 
Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för 
skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti vid försäljning eller 
leverans.

43.6  Skadeersättningsregler i övrigt
Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning föreskriva att skadad egendom återställs eller 
tillhandahålla annan likvärdig egendom.

Företagsägd båt 
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Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, men har rätt att efter värdering överta större eller 
mindre del av denna.
 
Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta ska egendomen snarast ställas till bolagets 
förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar därför 
erhållen ersättning.

43.7  Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort 
vad som åligger honom.
 
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs eller 
återanskaffas, ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
 
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det 
att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.

43.8  Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget 
ränta enligt Riksbankens referensränta.
 
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
 
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på 
honom enligt avsnitt R.

Företagsägd båt 
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C17.  ANSVARSFÖRSÄKRING

01.  Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för ägare, brukare eller förare av i försäkringsbrevet angiven båt.
 
  Begränsning  
Ansvarsförsäkringen gäller inte för den som brukat båten utan lov.

02.  När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för ansvarsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft 
(försäkringstiden).

03.  Var försäkringen gäller
Försäkringen 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.

08.  Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och 
räddningskostnader sammanlagt är försäkrade.

11.  Vad försäkringen gäller för

11.1  Person- och sakskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada enligt
•  allmänna skadeståndsrättsliga regler
•  allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.
Om denna försäkring gör undantag för sak- eller personskada gäller denna försäkring inte heller för 
förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.

11.20  Åtagande
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk* åtar sig 
bolaget gentemot den försäkrade att
•  utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
•  förhandla med den som kräver skadestånd
•  föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- 

eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan 
få ut av motpart eller annan samt

•  betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga.

12.  Vad försäkringen inte gäller för

12.1  Ansvarsförsäkringen gäller inte

•  till den del den försäkrade tar på sig ansvar utöver gällande rätt

Företagsägd båt 
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•  för skada på egendom som försäkringstagaren hyr, lånar, leasar, nyttjar eller omhänderhar för 
försäljning

•  för skada som uppstår i samband med att den försäkrade gör sig skyldig till uppsåtlig gärning som 
enligt svensk lag kan leda till dagsböter eller fängelse

•  för skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och bortskaffa vrak.

12.8  Förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit under sådana omständigheter att det för den 
försäkrade eller hans arbetsledning borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet skulle komma att 
inträffa.

12.9  Lag, myndighets föreskrift, domstols dom eller beslut
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom åsidosättande av lag, myndighets föreskrift, 
domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att arbetsledningen varken haft eller 
borde haft kännedom om åsidosättandet.

42.  Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk* som är lägst 10 % av prisbasbeloppet.
 
Avtal kan träffas om annan självrisk, som då anges i försäkringsbrevet.
 
Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.

43.  Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
•  kostnaderna enligt C17.11.20
•  räddningskostnader enligt C17.43.2
med avdrag för självrisk* enligt C17.42.

43.1  Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är begränsad till 10 000 000 kr vid varje skada och totalt 20 000 000 kr 
per försäkringsår, dock högst 10 000 000 kr vid skador som uppkommit av samma orsak och inträffat 
vid samma tillfälle.

43.2  Räddningskostnad
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad 
skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen, lämnas ersättning om 
åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

43.3  Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 
avsnitt R.

43.4  Räntebestämmelser
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.

Företagsägd båt 
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Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på 
honom enligt avsnitt R.
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E.  RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

01.  Vem försäkringen gäller för

01.1  Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven båt och gäller för försäkringstagaren, dennes 
arbetstagare och andra medförsäkrade som anges i försäkringsbrevet (de försäkrade).

02.  När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid försäkringen är i kraft under förutsättning 
att försäkring för samma risk då funnits under en sammanhängande tid av minst 2 år. I denna tid får 
inräknas tid då försäkring för samma risk funnits i annat försäkringsbolag.
 
Om försäkring för samma risk inte funnits under en sammanhängande tid av minst 2 år när tvist 
uppkommer, gäller försäkringen under förutsättning att de händelser och omständigheter som ligger till 
grund för anspråket inträffat samt tvisten uppkommit sedan försäkringen trädde i kraft.
 
Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer efter det att försäkringen upphört på grund av att den 
försäkrade verksamheten upphört, förutsatt att de händelser och omständigheter som ligger till grund för 
anspråket inträffat under den tid försäkringen var i kraft samt att inte längre tid än 10 år förflutit sedan 
dessa händelser eller omständigheter inträffade.
 
 Anm 
Med tvist avses en meningsskiljaktighet som uppstår när ett framställt krav helt eller delvis bestrids.

03.  Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller om anspråket eller misstanken om brott har sin grund i omständigheter som inträffat 
inom försäkringens giltighetsområde.

11.  Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader i tvist enligt E.11.1 - 11.3 och brottmål enligt 
11.4 som försäkrad inte kan få betald av staten eller av motpart. Försäkringen gäller endast för 
kostnader som uppkommer under den tid försäkrad biträds av ombud enligt R.03.2.

11.1  Tvist utan rättegång

11.1.1  Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader i tvist som kan prövas som tvistemål 
av dispaschör, tingsrätt i Sverige eller motsvarande instanser inom det geografiska giltighetsområdet.

11.1.3  Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans (t ex kronofogdemyndighet) betalas 
endast kostnader som uppkommer efter sådan prövning.

11.2  Tvistemål med rättegång
Försäkringen gäller för försäkrads egna rättegångskostnader och sådana motpartskostnader som denne 
efter domstols prövning ålagts att betala i tvistemål som anges i E.11.1.1 och i efterföljande prövning i 
hovrätt och Högsta domstolen.
 

Företagsägd båt 
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Träffas förlikning under rättegång gäller försäkringen för rättegångskostnader som försäkrad åtagit sig 
att betala motpart, under förutsättning att det är uppenbart att försäkrad skulle ha ålagts att betala 
rättegångskostnader med högre belopp om tvistemålet prövats av domstol.
 
 Anm 
Som rättegångskostnad anses även kostnad för medlare som är förordnad enligt 42 kap 17 § andra 
stycket rättegångsbalken.

11.3  Tvist med skiljeförfarande
Försäkringen gäller för kostnader för skiljeförfarande om tvisten utan sådant förfarande skulle ha 
prövats av i E.11.1.1 nämnda domstolar. Ersättning lämnas för försäkrads egna kostnader och för 
sådana motpartskostnader som denne, efter skiljemännens prövning ålagts att betala, dock inte för 
ersättning till skiljemännen.

11.4  Brottmål
Försäkringen gäller för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för vårdslös gärning.

12.  Vad försäkringen inte gäller för

12.1  Vissa tvister
Försäkringen gäller inte för tvist
•  som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket rättegångsbalken (s k 

småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet
•  som rör förhållandet mellan arbetsgivare och nuvarande eller före detta arbetstagare
•  som avser fordran eller annat anspråk som överlåtits på försäkrad om det inte är uppenbart att 

överlåtelsen skett innan tvisten uppkom
•  som grundar sig på försäkrads borgensåtagande eller liknande åtagande
•  som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot försäkrad på grund av gärning som föranlett 

misstanke om brott eller åtal för brott som kräver grov oaktsamhet eller uppsåt för straffbarhet
•  som avser ersättningsanspråk mot försäkrad som kan omfattas av ansvarsförsäkring eller som inte 

ersätts ur befintlig ansvarsförsäkring på grund av preklusion eller preskription eller på grund av att 
skada orsakats genom åsidosättande av lag, myndighets föreskrift, domstols dom eller beslut

•  där försäkrad inte har befogat intresse av att få sin sak prövad
•  som avser anspråk som uppkommit mellan delägare eller försäkrade som omfattas av samma 

försäkringsavtal eller mellan företag inom samma koncern.

12.1.1  Vissa kostnader för eget arbete m m
Försäkringen ersätter inte
•  kostnader som avser försäkrads eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle
•  kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal
•  avgifter, räntor, viten eller böter.

12.1.2  Vissa merkostnader
Försäkringen ersätter inte merkostnader på grund av att försäkrad
•  anlitar fler än ett ombud eller byter ombud
•  gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt förfarit försumligt
•  underlåtit att i eller utom rättegång tillvarata möjligheten att få ersättning av staten eller av motpart
•  krävs på högre ersättning för ombudskostnad än vad som utdömts efter prövning av domstol.

Företagsägd båt 
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12.2  Vissa brottmål
Försäkringen gäller inte för brottmål då
•  vårdslösheten betraktas som grov. Försäkringen gäller dock om försäkrad som åtalas, genom 

lagakraftvunnen dom, kan visa att brottet inte bedömts som grovt.
•  brottmålet till någon del avser uppsåtlig gärning eller om gärning skett under påverkan av alkohol, 

narkotika eller andra berusningsmedel.
•  gärningen kan anses gjord med uppsåt även om uppsåt inte utgör en förutsättning för straffbarhet.

42.  Självrisk
Självrisken* är 20 % av prisbasbeloppet* och 20 % av de kostnader enligt E.11, som överstiger 20 % av 
prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.
 
Endast en självrisk tillämpas
•  när 2 eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist
•  när försäkrad har flera tvister som avser samma angelägenhet eller där yrkandena stöder sig på 

väsentligen samma händelser eller omständigheter, även om yrkandena inte stöder sig på samma 
rättsliga grund.

Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmast 100-tal kronor.

43.  Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
•  kostnaderna enligt E.11
med avdrag för
•  självrisk* enligt E.42.

43.1  Högsta ersättning
Vid varje tvist är bolagets ersättningsskyldighet för ombuds- och rättegångskostnader begränsad till 
högst 5 prisbasbelopp*.
 
För samtliga tvister som uppkommer under samma försäkringsår, är bolagets ersättningsskyldighet 
begränsad till högst 25 prisbasbelopp.
 
En tvist föreligger om
•  2 eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist
•  försäkrad har flera tvister som avser samma angelägenhet eller där yrkandena stöder sig på 

väsentligen samma händelser eller omständigheter även om yrkandena inte stöder sig på samma 
rättsliga grund

Kan försäkrad i en och samma tvist erhålla ersättning från flera försäkringar i ett eller flera bolag 
begränsas ersättningen så att den tillsammans med övriga försäkringar uppgår till högst 5 prisbasbelopp.

43.3  Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning betalas till försäkrads eget ombud för försäkrads egna ersättningsbara kostnader enligt E.11 
när ärendet slutredovisats, i den mån försäkringsbeloppet inte tagits i anspråk av motpart genom 
verkställighet av dom eller liknande förfarande. Om försäkrad blir, eller riskerar att bli, 
ersättningsskyldig till flera, har bolaget rätt att fördela resterade del av försäkringsersättningen.
 

Företagsägd båt 
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Ersättning à conto förutsätter särskild prövning. Bolaget åtar sig utbetalning högst 1 gång var sjätte 
månad. Betalning à conto görs endast till ombudet och eventuell återbetalningsskyldighet faller på 
betalningsmottagaren.
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Q.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

01.  Egendomsförsäkring

01.1  Allmänt
Den försäkrade ska iaktta
•  lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa 

skada
•  föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
•  föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att 

förhindra eller begränsa skada
•  föreskrifter som anges nedan.

01.2  Följande säkerhetsföreskrifter ska vara uppfyllda

•  Båt ska föra skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter och vara i sjövärdigt skick ifråga om bl a 
utrustning och bemanning med hänsyn till båtens typ och användning. Detta gäller även släpjolle.

•  När båt är förtöjd eller förankrad ska förtöjningen eller förankringen vara så utförd att den motstår 
sådant väder och sjö eller svallsjö, som med hänsyn till plats och årstid kan förekomma.

•  Båt och båttillbehör ska ägnas normalt underhåll och normal tillsyn.
•  Båt ska hållas länsad.
•  Båt ska vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö eller 

variationer i vattenståndet.
•  När båt är uppställd på land ska den vara ändamålsenligt uppallad, stöttad, surrad och täckt.
•  När båt transporteras ska den vara ändamålsenligt surrad och stöttad.
•  Båten ska vara utrustad med godkänd handbrandsläckare (SIS eller SS-EN3) med typbeteckningen 

ABE, effektivitetsklass 1 (2 kg) om den har
-  motor över 20 hk
-  anordning där öppen låga förekommer vid t ex matlagning eller uppvärmning.

•  Båt med längd över 10 meter ska vara utrustad med två handbrandsläckare.
•  Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords.
•  Fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterad på däck eller i separat dränerat utrymme. 

Evakueringsrör ska finnas och mynna utombords. Förbindelser till tanken ska vara gastäta och 
jordade så att statisk elektricitet ej kan uppstå.

•  Motorrum ska vara ventilerat till båtens utsida. Vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och 
användas före start.

•  Gasolbehållare ska placeras i en behållare som är dränerad till bordläggningens utsida.
•  Alla installationer ska vara avsedda för marint bruk och fackmannamässigt utförda.
•  Utombordsmotor ska, då den är monterad på båten, vara låst vid båt med av försäkringsbolaget 

godkänd låsanordning. Är motorstyrkan minst 50 hk (36,78 kW) gäller inte detta låsningskrav; men 
motorn ska då vara fastbultad.

•  Är motor, oavsett motorstyrka, inte monterad på båt ska den förvaras inlåst i båt, i låst motorfordon, i 
låst lokal eller annat låst utrymme - som endast disponeras av försäkringstagaren.

Företagsägd båt 
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•  Andra båttillbehör än släpjolle ska vara fast monterade eller inlåsta i båt, fastlåsta vid båt, inlåsta i 
motorfordon eller annat låst utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren.

•  När båt förvaras på släpfordon ska släpfordonet vara låst med av försäkringsbolaget godkänt 
kulkopplingslås, fastlåst med kätting och hänglås i klass 3 eller vara inlåst i utrymme som endast 
disponeras av försäkringstagaren.

 Anm 
Kommunikationsradio, radiotelefon, ekolod eller dylikt monterade med bygel eller kassett i olåst 
utrymme anses inte vara fast monterade.
Delar till båt som är avmonterade eller under montering ska förvaras med aktsamhet och omsorg.

01.50  Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av 
försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, sätts den ersättning som annars 
skulle lämnats efter dragen självrisk* ned med 25 %, dock med lägst 50 % av prisbasbeloppet* och 
högst 10 prisbasbelopp.
 
Med den försäkrade likställs annan som haft att tillse att föreskriften följdes.
 
Om försäkrad eller den som med försäkrads medgivande använder båten eller dess tillbehör vållar skada 
och är straffbart påverkad av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel sätts ersättningen ner med 
100%.
 
Nedsättning görs dock inte
•  om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits
•  om den som haft att tillse att föreskriften iakttags inte kan lastas för att den åsidosatts.

Företagsägd båt 
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R.  NÄR SKADA INTRÄFFAT

01.  Egendomsförsäkring

01.1  Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
 
Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända in 
polisintyg till bolaget.

01.2  Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast 6 månader 
från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
 
Framställs kravet senare är bolaget fritt från ersättningsskyldighet.
 
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över 
försäkrad egendom - skadad och oskadad - med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. 
Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de 
upplysningar som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar 
som behövs för att bedöma bolagets ansvarighet och ersättningens storlek.

01.3  Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
•  avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
•  begränsa skada som redan inträffat
•  snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom
•  utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den 

försäkrade verksamheten
•  söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv sysselsättning 

än den ordinarie arbetsuppgiften.

01.4  Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det 
kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp 
som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

01.5  Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation 
och tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att följa bolagets anvisningar om val 
av reparatör eller metod för reparation eller sanering.
 
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets ansvarighet begränsad till den kostnad som 
skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.

01.6  Gravationsbevis och panthavares godkännande
Om gravationsbevis eller panthavares godkännande behövs för att betala ut ersättning, ska den 
försäkrade sända in dessa handlingar till bolaget.
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01.7  Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan 
ersättningen bortfalla eller begränsas.

Företagsägd båt 
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02.  Ansvars- och passageraransvarsförsäkring

02.1  Anmälan om skada
Skada som kan grunda ersättningskrav mot försäkrad ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
 
Vid nyckelförlust ska polisanmälan ske och kopia på anmälan ska på begäran insändas till bolaget.

02.2  Preklusion - anmälan om anspråk
Anspråk mot försäkringen med anledning av skadeståndskrav mot försäkrad måste anmälas till bolaget 
inom 6 månader från det försäkrad fick kännedom om sin fordran. Anmäls anspråket senare är bolaget 
fritt från ansvarighet.

02.3  Uppgörelse i godo
Om bolaget så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den 
skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan bolagets tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, 
godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Den försäkrade är även skyldig att förhindra att den 
försäkrade ådöms skadeståndsskyldighet genom tredskodom.
 
Iakttar den försäkrade inte av bolaget lämnade föreskrifter är bolaget fritt från ansvarighet om inte 
kravet uppenbart var lagligen grundat.
 
Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är bolaget fritt från 
skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa ytterligare utredning.

02.4  Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
•  avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
•  begränsa skada som redan inträffat
•  snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.

02.5  Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det 
kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp 
som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

02.6  Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan 
ersättningen bortfalla eller begränsas.

02.7  Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller annan 
myndighet, eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta bolaget härom. 
Bolaget äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för 
rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.
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02.8  Utredning
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, 
som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka kan genomföras 
inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig 
utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.
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03.  Rättsskyddsförsäkring

03.1  Anmälan om tvist
Tvist ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.

03.1.1  Ersättningsanspråk
Ersättningsanspråk ska framställas till bolaget så snart som möjligt och senast 6 månader från det att 
den försäkrade fått kännedom om sin fordran på försäkringsersättning. Framställs anspråket senare är 
bolaget fritt från ersättningsskyldighet.
 
 Anm 
Försäkrad anses ha fått kännedom om sin fordran när ombud anlitats.

03.2  Ombud
Vid tvist ska försäkrad anlita ombud innan talan väcks i domstol. Är tvist sådan att den enligt E.11.1.3 
först ska prövas av annan instans, ska ombud anlitas senast när sådan tvist överklagas.
 
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som ställs på ett ombud enligt det lands lag där 
processen drivs och antingen vara
•  advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå
•  annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet.

 
Ombudet, bolaget och försäkrad har rätt att begära prövning av ombudets lämplighet hos Sveriges 
Försäkringsförbund. Förbundets beslut är rådgivande.
 
Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader mellan ombud, som är ledamot 
av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot, och bolaget 
ska prövning ske hos Ombudskostnadsnämnden. Ombudet och bolaget förbinder sig att godta utfallet av 
sådan prövning.
 
Övriga ombud och försäkrad har rätt att begära prövning av skäligheten i arvode och övriga kostnader 
hos Försäkringsbolagens nämnd för rättsskyddsfrågor. Ombudet och försäkrad förbinder sig att godta 
utfallet av sådan prövning.

03.3  Bedrägliga uppgifter
Om försäkrad svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömning av 
försäkringsersättningen kan denna begränsas eller helt bortfalla.
 



Sid 21 (26)

Utskriftsdatum

T
01

21

2009-11-05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.  ALLMÄNNA UNDANTAG

01.  Grov vårdslöshet och uppsåt
Bolaget är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller 
till någon del orsakat med uppsåt.

02.  Krig
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller 
står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.

03.  Atomkärnprocess
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess t 
ex kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

05.  Terroristattack

05.1  Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
•  genom oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, gas, vatten eller värme
•  som innebär att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att sådan skada som 

egendomsförsäkringen enligt A.10 gäller för, inträffat hos leverantör eller kund med vilken 
försäkringstagaren har gällande kontrakt

•  som orsakas av biologisk eller kemisk kontamination
om skadans uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med 
terroristattack

06.  Tävling
Försäkringen gäller ej för skada som uppkommer då båten deltar i tävling.
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Y.  ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

01.  Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är 1 år om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först från den 
tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.
 
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie som 
bolaget genom utsänd avi underrättar honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för 
den nya försäkringen ska bolaget meddela detta senast då premieavin sänds ut.
 
Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren underrättas om detta senast 1 
månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många 
dagar som meddelandet är försenat.

02.  Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden

02.1  Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra
•  3 dagar efter uppsägningen vid första premieperioden (nyteckning)
•  7 dagar efter uppsägningen vid senare premieperiod.

02.2  Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång
•  om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget
•  om ett i försäkringsavtalet angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt 

som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning.

02.3  Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad egendom har bolaget rätt att säga upp 
försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.

02.5  Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till 
väsentlig del faller bort, t ex genom att egendom avyttras.

02.10  Förändring av avtal vid terroristattack
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada orsakad av terrorism komma att förändras. Bolaget 
äger därför rätt att helt exkludera eller förändra sitt åtagande enligt detta avtal med anledning av skada 
orsakad av terrorism 14 dagar efter det att meddelande härom avsänts till försäkringstagaren.

03.  Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring

03.1  Första premie
Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om 
premien ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar 
efter det att bolaget skickat ut premieavin.
 
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi föreligger dröjsmål med premiebetalning. 
Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvarighet först dagen efter 
betalningen.
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03.2  Förnyad försäkring

03.2.2  Förnyelsepremie
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte 
betalas tidigare än 1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin.
 
Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid.
 
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast under 
förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall 
först dagen efter betalningen.

03.3  Tilläggspremie under försäkringstiden

 
Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien vad 
som sagts om första premien (se Y.03.1).
 
Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin, 
begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie.

03.4  Särskilda regler vid kontobetalning
Utöver vad som anges i Y.03.1 - Y.03.3 gäller bestämmelserna i kontoavtalet (autogiroavtalet).
 
Om kontot upphör att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras premie för återstående 
del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i Y.03.1 - Y.03.3
Om kontot upphör att gälla på grund av bristande betalning har bolaget rätt att säga upp försäkringen 
enligt Y.02.1.

03.5  Särskilda regler vid annan delårsbetalning än konto
Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller halvårsbetalning) ska betalas senast på 
periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att bolaget 
skickat ut premieavin.
 
Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och bolagets ansvarighet 
upphör, d v s bolaget ansvarar inte längre för försäkringsfall. Betalas premien senare men innan 
försäkringen sagts upp, återinträder bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen.

04.  Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska bolaget återbetala det belopp 
som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade 
bestämts att gälla för den kortare tiden.
 
Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla återbetalar bolaget oförbrukad del av 
premien.
 
Om försäkrad egendom skadats är den premie som belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande 
skadeersättningen förbrukad.
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05.  Upplysningsplikt och riskökning

05.1  Felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller 
förnyades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller 
ofullständiga, och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets 
ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om 
bolaget med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning 
om skada inträffar.

05.2  Ändrade förhållanden
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada 
ska försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle ändringen ha medfört högre premie eller 
ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget 
ändringen begränsas ansvarigheten på samma sätt som anges i Y.05.1.

06.  Återkrav
I den mån bolaget har betalat ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den 
som är ansvarig för skadan.
 
Återkrav mot privatperson får framställas endast om
•  denne vållat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet, eller
•  skadan har samband med dennes förvärvsverksamhet.

10.  Personuppgiftslagen - dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet 
med Personuppgiftslagens regler.
 
Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade eller annat bolag inom 
länsförsäkringsgruppen men för vissa finansiella tjänster kan uppgifter inhämtas från arbetsgivare eller 
annan.
 
Länsförsäkringar behandlar vissa personuppgifter om dig, som kund samt om till exempel försäkrade, 
medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis allmänna namn- och 
adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa 
ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna kan uppdateras genom externa register, till 
exempel SPAR.
 
Uppgifterna används för att ge en helhetsbild av ditt engagemang som du har inom 
länsförsäkringsgruppen samt för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra avtal och rättsliga 
skyldigheter samt framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik, marknads- 
och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.
 
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till 
andra företag, föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, exempelvis 
återförsäkringsgivare, samt myndigheter i de fall skyldighet föreligger enligt lag.
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11.  Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera 
anmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används endast i samband med 
skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är 
Försäkringsförbundet.

12.  Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna 
förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas 
då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.

13.  Force majeure
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller 
iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, 
revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, 
rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

14.  Preskription
Rätten till ersättning går förlorad om den som har anspråk på ersättning inte väcker talan mot bolaget 
inom 3 år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i alla fall inom 10 år 
från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Om anspråk har framställts till bolaget inom denna 
tid är fristen dock 6 månader efter det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket 
eller, om bolaget skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan, är denna frist minst 6 månader från det 
att den försäkrade fick del av föreläggandet.

15.  Lagar
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till 
avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.
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Z.  DEFINITIONER

Båt
Med båt avses båt och till denna anskaffad utrustning som erfordras för dess användande i sjön och som 
anskaffats för att enbart brukas i båten.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring.

Självrisk
Härmed avses det skadebelopp som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för.

Båttillbehör
Som båttillbehör räknas bland annat
•  släpjolle inklusive motor
•  livflotte inklusive motor
•  kikare
•  verktyg
•  en radiopejl
•  en bild och ljudanläggning
•  en kommunikationsradio
•  en radiotelefon
•  navigationsutrustning
•  flytvästar
•  annan säkerhetsutrustning.
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