
BÅTFÖRSÄKRING
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER

Företag: Alandia Försäkring Abp, Finland Produkt: Helförsäkring och Halvförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret.  
Komplett information om försäkringen framgår av försäkringsbrev, villkor och övrig dokumentation. 
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VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringsbeloppen som anges i ditt försäkringsbrev ska mot-
svara marknadsvärdet av den försäkrade egendomen. Alandia har 
inga beloppsgränser för t.ex. elektronik och personliga till hörigheter 
som är relevanta för båtlivet. Jolle och trailer ingår om dessa tagits 
upp i försäkringsbrevet. Maximiersättningen är egendomens verk-
liga värde, dock högst försäkringsbeloppet. 

ALANDIAS HELFÖRSÄKRING 

Utöver rättsskydds- och ansvarsförsäkring omfattar försäkringen 
plötsliga och oförutsedda skador vid eller till följd av

 grundstötning
 kollision
 andra sjöskador
 uppläggning och transport
 brand, blixtnedslag, explosion
 stöld & skadegörelse

Du kan utöka ditt försäkringsskydd i helförsäkringen genom att 
teckna tillägg för bl.a maskinskada, charter, uthyrning, förvärvs-
användning och stillestånd. Läs mer i våra fullständiga villkor på 
alandia.se. 

ALANDIAS HALVFÖRSÄKRING

Utöver Rättsskydds- och ansvarsförsäkring omfattar försäkringen 
plötsliga och oförutsedda skador vid eller till följd av

 uppläggning och transport
 brand, blixtnedslag, explosion
 stöld & skadegörelse

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN? 
Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 normalt slitage och bristande underhåll
 frysning, is och snö
 tillverknings- och materialfel
 för hård belastning
 att kylsystemets funktion varit förhindrad
 tilltäppt vattenintag eller -utlopp
 felaktigt eller förorenat bränsle eller olja

Försäkringen ersätter inte heller 

 skador som du framkallat eller förvärrat genom uppsåt 
 stöld av utrustning som inte varit inlåst eller fastlåst 
 värdeminskning som kan uppstå efter en reparation 
 skador på personer ombord på den egna båten 
 dyk-, vattensports- och lös fiskeutrustning 
  personliga tillhörigheter som t.ex. värdesaker och betal-

ningsmedel

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV 
VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Försäkringen ersätter inte skador som uppstått 

!  på grund av en inre orsak på/i båtens motor
!  då båten använts i förvärvssyfte, hyrts eller chartrats ut
!  i samband med att båttillbehör lossnat, tappats eller fallit  

i vattnet
!  i samband med att båten deltagit i motor- eller vattenskoter- 

tävling

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Alandias båtförsäkring gäller till alla delar för dig som är försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten.  
Försäkringen ersätter skador på din båt och utrustning som orsakas av plötsliga och oförutsedda utifrån kommande händelser. Ansvars-
försäkringen gäller om du orsakat en utomstående person- eller egendomsskada, vars orsak har samband med din båt, och du enligt lag 
är ersättningsskyldig. I försäkringen ingår även rättsskydd. Du kan därmed få ersättning för juridisk hjälp om du med anledning av din båt 
hamnar i en tvist.
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FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV 
VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
!  Förhöjd självrisk om 10 procent av det ersättningsgilla  

beloppet tillämpas om skadan uppstått i samband med  
kappsegling.

!  Om utombordsmotorbåt/utombordsmotor stjäls från olåst 
område på land höjs självrisken med 100 procent. 

!  I det fullständiga villkoret finns vissa krav på aktsamhet som 
du måste ha följt för att inte riskera avdrag på ersättningen.

!  Om du eller någon, som med ditt tillstånd använder båten, 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot räddnings-
plikten kan ersättningen nedsättas. I de fall försäkringsfal let 
framkallats uppsåtligen är Alandia fri från ansvar. Har försäk-
ringsfallet framkallats av grov oaktsamhet eller av att någon 
ansvarsperson ombord på båten varit påverkad av alkohol, 
starka mediciner eller andra berusningsmedel kan ersättning-
en även nedsättas eller helt utebli.

!  Försäkringen täcker inte skador på personer som släpats efter 
båten (t.ex på vattenskidor eller i ring).

!  Rättskyddsförsäkringen gäller endast fysiska personer i 
ordinarie geografiskt område, högsta ersättningsbelopp är 
150 000 kr.

!  Ansvarsförsäkringen täcker skador du enligt lag är ersätt-
ningsskyldig för.

!  Ansvarsförsäkringens högsta ersättningsbelopp vid sak skada 
är 10 000 000 kr, vid personskada 20 000 000 kr.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER?
–  Uppge korrekta uppgifter om båt med utrustning när för-

säkringsavtalet tecknas.
–  Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer och 

informera Alandia om något saknas eller är fel.
–  Utan dröjsmål meddela Alandia om något i din försäkrade 

egendom byts ut eller förändras under försäkringstiden.
–  Följa Alandias aktsamhetskrav.
–  Följa lagar, föreskrifter och tillverkares anvisningar.
–  Undvika eller hindra en hotande fara som kan leda till att en 

skada uppstår. Om det inte lyckas skall du efter bästa för-
måga försöka begränsa skadans omfattning.

–  Vidta nödvändiga åtgärder om skadan vållats av en utom-
stående (till exempel ta upp kontaktuppgifter, och meddela 
polisen om det behövs).

–  Omgående anmäla en transportskada till transportören.
–  Göra polisanmälan vid stöld.
–  Bistå vid skedeutredningen och styrka din rätt till ersätt ning.
– Betala försäkringspremien inom utsatt tid.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
 På Östersjön och dess vikar
  På sjöar och vattendrag i Finland, Sverige, Norge  

och Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 På Kattegatt och Skagerack öster om linjen 

 Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven
 I Saima kanal och Kielkanalen
 Längs norska kusten i norska territorialvatten
  Vid förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark 

samt vid transporter i och mellan dessa länder
  Tillägg för utvidgat giltighetsområde kan tecknas

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Du väljer själv om du 
vill betala per helår, halvår eller kvartal med e-faktura eller manuell 
betalning. E-faktura kopplar du via din nätbank, likaså autogiro. 
Med autogiro kan du få månadsbetalning.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR  
FÖRSÄKRINGEN GÄLLA?
Försäkringen börjar normalt gälla vid teckningstillfället, om vi inte 
överenskommit om en annan tidpunkt. Försäkringen förnyas auto-
matiskt för ett år om den inte sagts upp före det. Alandia har rätt  
att säga upp din försäkring om du som konsument grovt åsidosatt 
dina skyldigheter eller om det annars finns synnerliga skäl för 
uppsägningen.

HUR KAN JAG SÄGA UPP AVTALET?
Du kan säga upp din försäkring vid avtalstidens utgång eller  
tidigare om du inte längre har båten i din ägo. Det görs skriftligen 
till Alandia. Var beredd att uppvisa köpebrev vid uppsägning mitt i  
perioden. Obetald premie räknas inte som uppsägning av försäkring.


