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Den här sammanfattningen ger dig en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkringar.  
De fullständiga villkoren finns på www.alandia.fi.

Vill du ha dem hemskickade är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-post. 
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

VILKA TYPER AV SKADOR TÄCKER HEL- OCH 
DELFÖRSÄKRING? 

Vi erbjuder två försäkringsformer; hel- och delförsäkring. 

Helförsäkringen täcker de flesta typer av skador – men det finns 

risker som är undantagna. Vill man utöka försäkringsskyddet kan 

man göra det genom tillägg till helförsäkringen. Ett vanligt tillägg 

är t.ex maskinskadeförsäkring. Delförsäkringen är mer begrän-

sad, största skillnaden är att den inte täcker sjöskador på den egna 

båten.

På sidan 3 ser du en översikt av försäkringsformerna och skador  

de omfattar.

Gemensamt för dem är att de ska ha orsakats av en plötslig, oförut-

sedd och utifrån kommande händelse. Med det menas att den hän-

delse som orsakade skadan ska ha inträffat oväntat, haft ett rela-

tivt snabbt förlopp och att den inte ska ha gått att förutse

Våra försäkringar gäller året om. Om du har båten sjösatt vinter-

tid är det viktigt att du känner till och följer våra aktsamhetskrav  

gällande extra tillsyn, is och snö.

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

hantera den på ett säkert sätt. Förutom skrov och motor omfattas 

t.ex. även navigationsutrustning, mast, rigg och segel och person-

lig utrustning som hör båtlivet till. Släpjolle med motor ingår om  

dessa antecknats i försäkringsbrevet. Detsamma gäller registrerad/ 

oregistrerad trailer. Försäkringsskyddet för trailer gäller brand, 

stöld, skadegörelse och vagnskada. Försäkringen täcker även 

brand- och stöldskador på uppläggningsvagn, vagga och täcknings- 

material som används vid förvaring på land.

UTÖKAT FÖRSÄKRINGSSKYDD GENOM TILLÄGG
Om du har vår helförsäkring 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 ersättnings- 

gill händelse. Försäkringsskydd för maskinskada kan tecknas skilt  

genom tillägg. Läs de fullständiga villkoren för maskinskade- 

tillägget i vårt villkor.

FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och även för den 

som med ditt lov använder båten

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller på Östersjön och i dess vikar, på sjöar och vat-

tendrag i Sverige, Finland, Norge och Danmark (till Danmark räknas 

inte Färöarna och Grönland), på Kattegatt och Skagerack öster 

om linjen Lindesnes – Helgoland – Wilhelmshaven, i Saima kanal 

och Kielkanalen samt längs norska kusten inom norskt territorial- 

vatten. 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 mark-

nadsvärdet, du behöver alltså kontrollera beloppet över tid.

Om det vid en skada visar sig att du lämnat felaktiga eller brist- 

fälliga uppgifter som visar sig ha betydelse för skadan, eller om 

du gjort oanmälda förändringar som medför ökad skaderisk, kan 

ersättningen nedsättas eller försäkringen ogiltigförklaras. Om du 

med avsikt lämnat felaktiga uppgifter är försäkringsavtalet ogiltigt.

FINNS DET VIKTIGA UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN?
Nedan följer några exempel på viktiga undantag:
Försäkringen är inte i kraft då båten används i förvärvssyfte, 

uthyrning och charter om man inte utökat skyddet genom tillägg. 

Den är inte heller i kraft under motorbåts- eller vattenskotertävling. 

En skada som uppkommit genom förskingring, bedrägeri eller  

uppsåt är undantagen i försäkringen. Detsamma gäller skador 

som uppkommit till följd av långsamt framskridande händelser,  

normalt slitage, bristande underhåll, frysning, is och snö, igentäppta  

vattenintag eller -utlopp, för hård belastning, förorenat eller  

felaktigt bränsle eller olja samt tillverknings- eller materialfel.

Dyk-, vattensports- och lös fiskeutrustning täcks inte av din båt-

försäkring, inte heller värdesaker och betalningsmedel.

Försäkringen täcker inte skador på personer ombord på den egna 

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

eller i ring.

Rättskyddsförsäkringen gäller ej för tvist mellan dig och någon som 

med ditt tillstånd använt båten. Den gäller endast fysiska personer 

och inom ordinarie geografiskt giltighetsområde.

Ansvarsförsäkringen täcker skador på annan person eller egendom 

om du blir skadeståndsskyldig.

Har försäkringsfallet framkallats genom uppsåt eller av grov 

oaktsamhet, eller av att en ansvarsperson ombord på båten vid 

skadetillfället varit påverkad av alkohol, narkotika, starka mediciner 

eller andra berusningsmedel, och detta haft betydelse för skadan, 

kan ersättning nedsättas eller helt utebli.
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SKRÄDDARSY DIN FÖRSÄKRING
Genom att teckna tillägg kan du skräddarsy din försäkring  utgående  
från dina egna behov.
Kontakta oss om du vill utöka ditt försäkringsskydd.

 HEL-
försäkring

 DEL-
försäkring

• Utvidgat giltighetsområde
• Stillestånd
• Maskinskada
• Båtplus
• Höjt ansvarsbelopp
• Uthyrning
• Charter
• Förvärsanvändning
• Alandia Fiskeförsäkring
• Garanti mot dolda fel

GRUNDSTÖTNING

KOLLISION

ANDRA SJÖSKADOR

SKADOR VID UPPLÄGGNING 
OCH TRANSPORT

BRAND

STÖLD OCH SKADEGÖRELSE

RÄTTSSKYDD

ANSVAR

TILLÄGG KAN TECKNAS FÖR:
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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, eller till och med ute-

bli, beroende på graden av oaktsamhet. I bedömningen beaktar man 

även omständigheterna kring skadan i övrigt.

Exempel på aktsamhetskrav

• båten ska alltid förtöjas omsorgsfullt med lämplig utrustning 

så den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen

• båten ska hållas länsad och ägnas normal tillsyn, funktionen 

hos det automatiskt länspumpsystem ska kontrolleras regel-

bundet 

• gällande sjövägsregler ska följas, liksom andra regler som  

syftar till att förhindra olyckshändelser

• båten och trailer ska skyddas och hanteras med för ändamålet 

lämplig utrustning vid sjösättning, upptagning, förvaring och 

transport

• all brandfarlig utrustning ombord ska vara godkänd för marint 

bruk och den skall installeras och användas enligt gällande 

föreskrifter

• gällande säkerhetsföreskrifter, Heta Arbeten, ska följas om 

brandfarliga arbeten utförs ombord eller i närheten av båten

• tillverkares anvisningar för hantering, framförande, montering, 

service och underhåll ska följas 

• lös utrustning ska förvaras i ett låst utrymme när båten är obe-

mannad eller transporteras

• vattenskoter, som är uppställd mer än 48 timmar, ska förvaras 

i låst utrymme och vara fastlåst.

HUR BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN?
Alandia har rätt att avgöra hur en skada eller förlust ersätts. Som 

grund för beräkning av din ersättning gäller marknadsvärdet för 

den skadade egendomen. Olika alternativ finns vid begränsad eller 

totalskada:

Begränsad skada 
Vid begränsad skada, t.ex. en skadad eller stulen del, kan  

Alandia välja mellan att betala reparationskostnaderna, ersätta 

med likvärdig egendom eller ge ekonomisk ersättning motsvarande 

marknadsvärdet på den skadade egendomen, dock minst 30 % av 

nyvärdet. Skadad egendom som är högst 2 år gammal, och inte går 

att reparera ersätts med nyvärde. 

Totalskada
Vid totalskada kan Alandia välja mellan att ersätta den  

skadade egendomen med likvärdig egendom, inlösa egendomen till 

marknadsvärde eller ge ekonomisk ersättning motsvarande mark-

nadsvärdet. Högsta möjliga ersättning är försäkringsbeloppet. 

Marknadsvärde: Med marknadsvärde avses anskaffningsvärdet för 

likvärdig egendom med hänsyn tagen till ålder och skick, omedel-

bart före skadan.

Nyvärde: Med nyvärde avses anskaffningsvärdet för likvärdig ny 

egendom, omedelbart före skadan.

BEGRÄNSNINGAR I ERSÄTTNINGSBELOPP, 
RÄTTSSKYDD OCH ANSVAR

Rättsskyddsförsäkringens högsta ersättningsbelopp är 15 000 euro.

Ansvarsförsäkringens högsta ersättningsbelopp är 1 000 000 euro  

vid sakskada och 2 000 000 euro 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.

Självrisken för släpjolle och trailer är 200 euro – utom vid stöld från 

låst utrymme. I det fallet dras ingen självrisk.
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Premieförbrukningen varierar under året och är som högst under sommarmånaderna. Det betyder att enförsäkring med uppdelad 
betalning kan få en premierest då försäkringen avslutas innan huvudförfallodagen.

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

10% 10%

15% 15%

10% 10% 10%

4% 4%4%4% 4%

FÖRHÖJD SJÄLVRISK
Det finns omständigheter/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 du har en utombordsmotorbåt, och båt och/eller motor stjäls 

då egendomen förvaras utomhus på olåst område på land, höjs din 

självrisk med 100 %. Utombordsmotorbåtar/utombordsmotorer är 

stöldbegärliga och bör alltså skyddas extra noggrant.

INGEN SJÄLVRISK
Om du däremot förvarar din båt/motor inlåst i t.ex en låst förva- 

ringshall eller ett låst garage, och du råkar ut för stöld, dras 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 bärgning, röjning av vrak och besiktning av skada – förut-

satt 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 självrisk-

rabatt för varje skadefritt år hos oss. Rabatten ökar med 10 % per år, 

maximal rabatt är 60 %. Rabatten dras av från självrisken vid sjö-, 

uppläggnings-, transport- och brandskada. Förmånen gäller endast 

den fasta självrisken och vid ett skadetillfälle under försäkringsåret. 

När du använt din självriskrabatt börjar du åter samla rabatt med 

10 % per skadefritt år.

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

överens om. Du kan när som helst säga upp din försäkring. För att 

uppsägningen ska vara giltig måste du meddela oss skriftligen. 

Obetald premie räknas inte som uppsägning av försäkring. 

Alandia har rätt att säga upp din försäkring om du som konsument 

grovt åsidosatt dina skyldigheter, t.ex. inte betalt din försäkrings- 

premie inom utsatt tid. eller om det annars finns synnerliga skäl för 

uppsägningen.

PREMIE, BETALNING OCH FÖRBRUKNING 
UNDER ÅRET
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Du väljer själv om 
du vill betala per helår, halvår eller kvartal med e-faktura eller via 
manuell betalning. E-faktura kopplar du via din nätbank.
Om ditt försäkringsbehov upphör under försäkringsperioden och du 
sagt upp försäkringen skriftligt, får du tillbaka den del av premien 
som du betalat men som inte förbrukats. Hur mycket som förbrukas 
av premien varierar under året och framgår av diagrammet nedan.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vid handläggning av försäkrings- och ersättningsärenden och up-

prättande av kundförhållande behandlar vi dina personuppgifter i 

enlighet med dataskyddsförordningen, dataskydds-, offentlighets-, 

försäkringsbolagslagen samt branschspecifika rekommendationer. 

Mer information om behandling av personuppgifter finns att läsa på 

alandia.fi.

Tillsynsmyndighet
Alandia Försäkring Abp:s tillsynsmyndighet är Finansinspektionen

(Snellmansgatan 6)

PB 103, 00 101 Helsingfors

Tfn. 010 831 51

www.finanssivalvonta.fi

Alandia Försäkring Abp
Helsingfors: Östersjögatan 1, FI-00 180 Helsingfors, 

Tel. +358 (0) 20 52 52 52, vene@alandia.fi

Mariehamn: PB 121, AX -22 101 Mariehamn, 

Tel +358 (0) 18 29 000, fritidsbat@alandia.com

Samtal till Alandia i Mariehamn enligt din operatörs inrikesdebitering.  

För samtal till Alandias 020- nummer: lsa 8,35 cent/samtal + 

16,69cent/min. msa 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
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