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VÅR ERFARENHET - DIN TRYGGHET

Den här förköpsinformationen är en kortfattad översikt av försäkringen och utgör inte de fullständiga 
försäkringsvillkoren. Du har rätt enligt lag att få denna information innan du köper försäkringen. Det är 
viktigt att du läser den och vi rekommenderar att du sparar den och läser den tillsammans med offerten 
för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på 
om det omfattas av försäkringen genom att kontakta Alandia. 

För råd och hjälp vid köp kan du kontakta konsumentverkets webbaserade upplysningstjänst Hallå 
Konsument (www.hallakonsument.se), din kommunala konsumentvägledare eller Konsumenternas 
försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se eller telefon 0200-22 58 00).

De fullständiga villkoren finns på www.alandia.se. Vill du ha dem hemskickade är du välkommen att 
kontakta oss på telefon eller via e-post. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

VILKEN TYP AV SKADOR TÄCKER ALANDIAS BÅT-
FÖRSÄKRING?

Alandias båtförsäkring täcker skador på din båt och utrustning som 

orsakats av en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande hän-

delse. Med det menas att den händelse som orsakade skadan ska 

ha inträffat oväntat, haft ett relativt snabbt förlopp och att den inte 

ska ha gått att förutse. 

Försäkringen täcker sjöskador, skador vid uppläggning, transport, 

brand, stöld och skadegörelse. Dessutom täcker försäkringen även 

ansvarsskador, det vill säga om du som försäkringstagare orsakar 

en skada till exempel på en annan båt, en brygga eller en person 

och blir ersättningsskyldig. I försäkringen ingår även rättskydd, du 

som privatperson kan därmed få ersättning för juridisk hjälp om du 

med anledning av din båt hamnar i en tvist. Utöver det ingår även  

assistans som kan ersätta kostnader för exempelvis bogsering, 

transport av resevdelar eller motorkonsultation. 

Vill man utöka försäkringsskyddet kan man göra det genom tillägg, 

till exempel tillägg för maskinskada.

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att 

hantera båten på ett säkert sätt samt övriga ägodelar som hör till 

båtlivet. Med båt avses även vattenskoter.

UTÖKAT FÖRSÄKRINGSSKYDD GENOM TILLÄGG
Du kan du även teckna tillägg för att utöka försäkringsskyddet och 

anpassa det efter dina behov. Du ser tilläggen i rubrikform på sidan 

3, vi hänvisar till vårt villkor för mer information.

MASKINSKADA - VAD GÄLLER?
Skador på båtens motor ersätts genom grundförsäkringen endast i 

det fall skadan är en direkt följd av en annan ersättningsgill händelse. 

Försäkringsskydd för maskinskada kan tecknas skilt genom tillägg. 

Läs de fullständiga villkoren för maskinskadetillägget i vårt villkor.

FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN OCH NÄR SKA 
DU TECKNA FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och även för den 

som med ditt lov använder båten. 

Det är viktigt att försäkra din båt samma dag som den köps för att 

inte riskera att stå utan försäkringsskydd.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller på Östersjön och i dess vikar förutom ryskt  

territorialvatten, på sjöar och vattendrag i Sverige, Finland, Norge 

och Danmark (till Danmark räknas inte Färöarna och Grönland), på  
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Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes – Helgoland –  

Wilhelmshaven, i Kielkanalen samt längs norska kusten inom norskt 

territorialvatten. Den är även i kraft vid förvaring på land i Sverige, 

Finland, Norge och Danmark och vid transporter i och mellan dessa 

länder. Vill du använda båten utanför dessa områden måste du teckna 

tillägg.

VIKTEN AV KORREKTA UPPGIFTER, BÅDE VID 
TECKNADE OCH UNDER FÖRSÄKRINGSPERIODEN

Som försäkringstagare är du skyldig att uppge korrekta uppgifter om 

din båt med utrustning när försäkringen tecknas. Du ska omgående 

meddela oss om uppgifter som rör försäkringen inte stämmer eller 

om något fattas. Om det sker förändringar gällande den försäkrade 

båten under försäkringstiden, t.ex. om du byter motor, ska du genast 

meddela oss om detta. Det är även ditt ansvar att kontrollera att 

försäkringsbeloppet motsvarar marknadsvärdet, du behöver alltså 

kontrollera beloppet över tid.

Om du svikligen eller i strid mot tro och heder lämnar felaktiga 

uppgifter kan försäkringsavtalet bli ogiltigt. Om du uppsåtligen 

eller av oaktsamhet eftersatt din upplysningsplikt kan ersättningen 

sättas ned vid en skada i fråga om varje försäkrad efter vad som är 

skäligt.

FINNS DET VIKTIGA UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen är inte i kraft då båten används i förvärvssyfte, char-

ter eller hyrs ut om man inte utökat skyddet genom tillägg. Den är 

inte heller i kraft om båten deltar i en motorbåts- eller vattenskoter-

tävling.

En skada som uppkommit genom förskingring, bedrägeri, grov 

oaktsamhet eller uppsåt är undantagen i försäkringen. Detsamma 

gäller skador som uppkommit till följd av långsamt framskridande 

händelser, normalt slitage, tillverknings-, konstruktions- eller 

materialfel, överhettning eller explosion i båtens motor, kylsys-

tem eller avgassystem, kortslutning i en elektrisk installation, djur, 

frysning, is och snö, förorenat eller felaktigt bränsle eller olja. 

Försäkringen ersätter inte bränsle, smörjmedel, betalningsmedel, 

klockor, sol- och övriga glasögon. Försäkringen ersätter inte heller 

maskinskada, lös fiskeutrustning, båttillbehör som lossnat, tappats 

eller fallit i vattnet, förutsatt att man inte utökat skyddet genom 

tillägg. 

Försäkringen täcker inte skador på personer ombord på den egna 

båten, eller på person som släpats eller dragits efter båten, t.ex. på 

vattenskidor.

AKTSAMHETSKRAV – VAD MÅSTE DU SÄRSKILT 
TÄNKA PÅ?
Aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter avser samma sak – det 
är sådant du särskilt ska tänka på, både till sjöss och när båten  
hanteras och förvaras på land. Syftet med aktsamhetskraven är att 
minska risken för skada.

Om en skada beror på att du inte följt aktsamhetskraven, att du 

tagit en medveten risk eller med uppsåt förorsakat skadan görs en 

bedömning från fall till fall och ersättningen kan nedsättas eller helt 

utebli. Det gäller alla delar av försäkringen – båtskada, ansvar och 

rättsskydd. Om du inte följt aktsamhetskraven är nedsättningen vid 

skada i regel 25 %, men kan minskas eller ökas, beroende på graden 

av oaktsamhet. I bedömningen beaktar man även omständigheterna 

kring skadan i övrigt.

VAD INGÅR I 
FÖRSÄKRINGEN
Genom att teckna tillägg kan du anpassa din 
försäkring utgående från dina behov.

ALANDIA 
båtförsäkring

SJÖSKADA

SKADOR VID UPPLÄGGNING 
OCH TRANSPORT

BRAND

STÖLD OCH SKADEGÖRELSE

RÄTTSSKYDD

ANSVAR

TILLÄGG KAN TECKNAS FÖR:

• Båtplus
• Stillestånd
• Alandias Fiskeförsäkring
• Höjt ansvarsbelopp för sakskada 
• Maskinskada
• Uthyrning
• Charter
• Utvidgat giltighetsområde
• Förvärvsanvändning
• Släpjolle
• Trailer
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VÅRA AKTSAMHETSKRAV
För att försäkringen skall gälla utan nedsättning vid skador på sjön 

skall

• båten och utrustningen vara i sjövärdigt skick 

• båten kontrolleras att den inte läcker vid sjösättningen 

• båten förtöjas på en skyddad och lämplig plats med hänsyn till 

väderleken. 

• båten alltid förtöjas omsorgsfullt med lämplig utrustning så den 

klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen

• förtöjd båt med utrustning ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn 

till omständigheterna

• båten hållas länsad och funktionen hos självläns och automatiskt 

länspumpsystem regelbundet kontrolleras

• segel packas eller surras med omsorg 

• gällande sjövägsregler följas liksom andra regler som syftar till 

att förhindra olyckshändelser

• sjölag och myndigheters anvisningar följas

• båten framföras på ett säkert sätt med hänsyn till fart, utkik, sikt, 

väder och övrig trafik 

• utrustning och bemanning uppfylla gällande föreskrifter 

• båten vara utrustad med passande navigationsutrustning sett till 

den planerade färden och rådande omständigheter t.ex. aktuella 

sjökort, gps-plotter med uppdaterade kartor, kompass

• anvisningar och standarder för hantering, framförande, installa-

tion, montering, service och underhåll följas

• utrustning vara monterad på fackmannamässigt sätt och avsedd 

för marint bruk.

Om du använder båten under vintern finns speciella aktsamhets- 

krav gällande detta i villkoret. 

För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vid skador på land 

skall 

• båt och trailer skyddas och hanteras med för ändamålet lämplig 

utrustning vid sjösättning, upptagning, transport och förvaring

• trailern vara lämpad för båtens längd och vikt

• anvisningar och standarder för hantering, framförande, installa-

tion, montering, service och underhåll följas

• båten hållas länsad och funktionen hos självläns och automatiskt 

länspumpsystem regelbundet kontrolleras.

För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vid brand skall

• all brandfarlig utrustning ombord vara godkänd för marint bruk 

och den skall installeras och användas enligt gällande föreskrifter

• öppna lågor ombord aldrig lämnas utan tillsyn

• godkänd utrustning för brandsläckning finnas ombord 

• bränsle ombord förvaras i godkända kärl, bärbara tankar får inte 

fyllas på ombord 

• motor- och tankutrymme ventileras noga efter påfyllning av 

bränsle 

• båtens fasta bränsletank ha påfyllningsbeslag på däck eller i ett 

separat dränerat utrymme. Evakueringsrör ska finnas och mynna 

ut utanför båten 

• förbindelser till tanken ska vara gastäta och jordade 

• gällande säkerhetsföreskrifter, Heta Arbeten, följas om brand-

farliga arbeten utförs ombord eller i närheten av båten.

För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vi stöld skall

• skrov, motor, trailer samt jolle vara tydligt märkta med 

tillverknings- och/eller serienummer och uppgifterna skall framgå 

av försäkringsbrevet 

• båtupptagningsvagn kunna identifieras 

• lös utrustning förvaras i ett låst utrymme när båten är obemannad 

eller transporteras 

• vattenskoter vara låst med låsutrustning avsedd för marint bruk 

och vara försedd med fungerande startspärr eller spårsändare. 

Förvaring av vattenskoter på land längre än 48 timmar skall ske 

i låst utrymme. 

• inga nycklar till båten, motorn, annan låst utrustning eller larm- 

anordning förvaras i båten

• utombordsmotorn vara låst med för ändamålet avsedd låsut- 

rustning eller fäst med bultar genom båtens akterspegel

• trailern och båtupptagningsvagnen. vara låst med för ändamålet 

lämpligt lås – antingen med kulhandskelås eller med kätting och 

lås.

Dessutom kan ersättningen vid alla delar av försäkringen - båt-

skada, ansvar och rättskydd - nedsättas eller helt utebli om någon 

försäkrad på båten vid skadetillfället varit påverkad av alkohol, 

mediciner eller andra berusningsmedel och detta haft betydelse för 

skadan. 

Vidare är du är skyldig att undvika eller hindra en hotande fara som 

kan leda till att en skada uppstår. Om det inte lyckas skall du efter 

bästa förmåga försöka begränsa skadans omfattning.

HUR BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN?
Försäkringen ersätter det som skadats eller förlorats om de villkor 

som gäller uppfyllts. Som grund för ersättningen gäller marknads-

värdet, dock högst försäkringsbeloppet. Från ersättningen görs 

avdrag för självrisk samt eventuella aktsamhetsavdrag, avdrag för 

ålder eller andra värderingsunderlag för minskning av ersättningen. 

Olika alternativ finns vid begränsad eller totalskada och i de fall där 

marknadsvärdet inte går att fastställa tillämpas en värderings- 

tabell för beräkning av ersättning för egendom som nämns i tabellen.  

Läs mera om hur ersättningen beräknas i vårt villkor. 
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BEGRÄNSNINGAR I ERSÄTTNINGSBELOPP, 
RÄTTSSKYDD OCH ANSVAR
Rättsskyddsförsäkringens högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr.
Ansvarsförsäkringens högsta ersättningsbelopp är 10 000 000 kr 
vid sakskada och 20 000 000 kr vid personskada.

SJÄLVRISK
Självrisk är den del av skadan som du själv betalar. Ju högre 

självrisken är desto lägre blir premien.

Vid utbetalning från försäkringen dras självrisken av från de  

ersättningsgilla kostnaderna. Självriskerna framgår av ditt 

försäkringsbrev.

FÖRHÖJD SJÄLVRISK
Det finns omständigheter och situationer som gör att självrisken blir 

högre än den självrisk som står i ditt försäkringsbrev.

Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 

10 % av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som 

anges i försäkringsbrevet.

Om din utombordsmotorbåt, utombordsmotor eller vattenskoter 

stjäls från olåst område på land, höjs din självrisk med 100 %. 

Upprepad stöld av utombordsmotorbåt och vattenskoter. 
Inträffar ytterligare stöld av vattenskoter, utombordsmotorbåt  

och/eller utombordsmotor inom 18 månader från föregående stöld 

gäller försäkringen med en särskild självrisk på 10 000 kr utöver 

grundsjälvrisken. Utombordsmotorbåtar, utombordsmotorer och 

vattenskotrar är stöldbegärliga och bör alltså skyddas extra nog-

grant.

INGEN SJÄLVRISK
Om båt och/eller motor däremot stjäls från låst garage eller för- 

varingshall avdras ingen självrisk. Detta gäller alla båttyper och 

även för släpjolle och trailer.

Du betalar inte heller självrisk för kostnader som uppstått i sam-

band med assistans, bärgning, röjning av vrak och besiktning av 

skada – förutsatt att åtgärderna först godkänts av oss.

RABATT PÅ SJÄLVRISK
Alla kan råka ut för en skada på grund av olyckliga omständigheter 

– det är ju därför man har försäkring. Men det ska löna sig att vara 

försiktig och ta väl hand om sin egendom. Därför får du, redan efter 

två skadefria år, en rejäl självriskrabatt  hos Alandia. Rabatten 

utgör 50 % av självrisken för sjö-, uppläggnings-, transport- och 

brandskada. Rabatten dras av från den självrisk du har i ditt 

försäkringsbrev för nämnda skador. Förmånen gäller endast den 

fasta självrisken och vid ett skadetillfälle under försäkringsåret. 

När du använt din rabatt tar det två skadefria år innan du åter 

samlat ihop till rabatten.

FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING 
Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och från den dag vi kommit 

överens om. Du kan när som helst begära att försäkringen sägs upp 

vid avtalstidens utgång. Sägs inte försäkringen upp förnyas avtalet 

automatiskt för ett år. Obetald premie räknas inte som uppsägning 

av försäkringen. 

Har du inte längre båten i din ägo kan du säga upp försäkringen 

under avtalstidens gång, var då beredd på att uppvisa köpebrev. 

Vi har rätt att säga upp en försäkring vid avtalstidens utgång om 

särskilda skäl finns. Vi har även rätt att säga upp en försäkring 

under avtalstidens gång om du som försäkringstagare grovt åsido-

satt dina förpliktelser, t.ex. genom att inte betala premien.

PREMIE OCH BETALNING
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Du väljer själv om du 
vill betala per helår, halvår eller kvartal med e-faktura, autogiro 
eller manuell betalning. E-faktura kopplar du via din nätbank, likaså 
autogiro. Månadsbetalning kräver autogiro.

ÅNGERRÄTT
Om du har köpt din försäkring på distans t.ex. via vår webshop har du 

rätt att ångra ditt köp i 14 dagar. Vill du använda dig av ångerrätten 

ska du kontakta oss inom denna tid. Om ångerrätten används har 

vi rätt till försäkringspremie för den tid försäkringsavtalet hunnit 

vara i kraft.

Försäkringsgivare, tillsynsmyndighet och tillämplig lag
Försäkringsgivare är Alandia Försäkring Abp, PB 121, AX-22101 

Mariehamn. 

FO-nummer 0145065-2. Org. nummer 502049-4224 (Sverige)

På försäkringsavtalet tillämpas svensk lag, Försäkringsavtalslag 

(2005:104).

Tillsynsmyndighet i Sverige är Finansinspektionen (www.fi.se).

Alandia Försäkring Abp
Tel. +46 (0) 8 630 02 45, info@alandia.se

Samtal till Alandia inom Sverige enligt din operatörs inrikesdebi- 

tering. För samtal till Alandia i Mariehamn gäller din operatörs 

utrikesdebitering.




