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BÄSTA FÖRSÄKRINGSTAGARE!
Alandia ger dig som försäkrat en fritidsbåt hos oss ett skydd vid olika 
skador som kan uppstå – både på land och till sjöss. Vi vill att du som 
försäkringstagare ska veta vad som gäller i ditt försäkringsavtal. Därför 
har vi försökt skriva våra villkor på ett så enkelt sätt som möjligt.

Vi vill att det klart och tydligt ska framgå vad som omfattas av försäkringen 
och vad som inte gör det. Vi vill också att de krav, som ställs på dig som 
försäkringstagare, ska vara kända från början och inte komma som en 
överraskning om olyckan är framme. Ta dig tid att läsa villkoren. Det är väl 
använd tid!



Båtförsäkringsvillkor Finland, 01.02.20223

 1. Vad är försäkrat? ..................................................................4
 1.1 Båt och utrustning ...............................................................................4

 1.2 Din upplysningsskyldighet ...............................................................4

2. Försäkringen gäller inte .....................................................4
 2.1 Försäkringen ersätter inte ................................................................4

 2.2 Försäkringen är inte i kraft då båten ............................................4

 2.3 Extraordinära händelser ...................................................................4

3. Var gäller försäkringen?.....................................................5
	 3.1	 Geografiskt	område ............................................................................5

4. Försäkringen ersätter .........................................................5
 4.1 Skador på din båt .................................................................................5

5. Sjöskada ..................................................................................6
 5.1 Grundstötning kollision och andra sjöskador ...........................6

 5.2 Ersättning utöver försäkringsbeloppet .......................................6

	 5.3	 Aktsamhetskrav ...................................................................................6

  5.3.1 Vinterförvaring i sjön.................................................................6

 5.4 Försäkringen ersätter inte ................................................................6

 5.5 Försäkringen ersätter inte skada eller förlust  

	 	 av	egendom	som	beror	på ................................................................6

6. Skador vid uppläggning och transport .......................... 7
 6.1	 Skada	i	samband	med	lyft,	förvaring	eller	transport ............. 7

 6.2 Ersättning utöver försäkringsbeloppet ....................................... 7

	 6.3	 Aktsamhetskrav ................................................................................... 7

 6.4 Försäkringen ersätter inte ................................................................ 7

7. Brand ........................................................................................ 7
 7.1	 Brand,	blixtnedslag	eller	explosion .............................................. 7

 7.2 Ersättning utöver försäkringsbeloppet ....................................... 7

	 7.3	 Aktsamhetskrav ................................................................................... 7

 7.4 Försäkringen ersätter inte ................................................................ 7

8. Stöld och skadegörelse ......................................................8
	 8.1	 Förlust	av	eller	skador	på	egendom .............................................8

	 8.2	 Identifiering	av	försäkrad	egendom ..............................................8

	 8.3	 Polisanmälan,	inköpshandlingar	etc ............................................8

	 8.4	 Om	förlorad	egendom	inte	kommit	till	rätta..............................8

	 8.5	 Om	förlorad	egendom	kommit	tillrätta .......................................8

 8.6 Ersättning utöver försäkringsbeloppet .......................................8

	 8.7	 Aktsamhetskrav ...................................................................................8

  Självrisk vid stöld på land .................................................................8

 8.8 Försäkringen ersätter inte ................................................................8

9. Aktsamhetskrav ...................................................................8

10. Tillägg till försäkringen ......................................................8
 10.1 Båtplus .....................................................................................................8

 10.2 Stillestånd ...............................................................................................8

 10.3 Alandias Fiskeförsäkring ...................................................................9

 10.4 Höjt ansvarsbelopp för sakskada ..................................................9

 10.5  Maskinskada .........................................................................................9

	 	 10.5.1	Aktsamhetskrav ........................................................................9

  10.5.2 Försäkringen ersätter inte  ..................................................9

 10.6 Maskinskada för vattenskoter ........................................................9

 10.7 Uthyrning ................................................................................................9

 10.8 Charter .....................................................................................................9

	 10.9	 Utvidgat	giltighetsområde ...............................................................9

 10.10 Förvärvsanvändning ...........................................................................9

11. Ansvar ......................................................................................9
	 11.1	 Sak		eller	personskada	som	drabbar	tredje	man ......................9

	 11.2	 Skador	på	annans	egendom ............................................................9

 11.3 Skador på person ...............................................................................10

 11.4 Begränsningar .....................................................................................10

	 11.5	 Ersättningen	kan	nedsättas	eller	helt	utebli	om ...................10

	 11.6	 Gemensamt	ansvar ...........................................................................10

 11.7 Självrisk vid ansvarsskada .............................................................10

 11.8 Särskilda åtgärder vid skadefall ...................................................10

12. Rättskydd för fysiska personer .....................................10
 12.1 Rättsskydd ............................................................................................10

13. När en skada uppstår ........................................................10
	 13.1	 Om	en	skada	inträffat ......................................................................10

 13.2 Dina skyldigheter ................................................................................11

	 13.3	 Anmälan	om	skada .............................................................................11

 13.4 Vid reparation .......................................................................................11

 13.5 Utbetalning av ersättning ................................................................11

14. Så beräknas ersättningen ................................................11
 14.1 Försäkringsbelopp ..............................................................................11

 14.2 Olika alternativ till ersättning.........................................................11

  14.2.1 Begränsad skada .....................................................................11

  14.2.2 Totalskada ................................................................................ 12

 14.3 Marknadsvärde ................................................................................... 12

 14.4 Nyvärde .................................................................................................. 12

	 14.5	 Fastställande	av	ålder	på	egendom ........................................... 12

	 14.6	 Kostnader	som	inte	ersätts ............................................................ 12

 14.7 Bonusavdrag vid skada .................................................................... 12

15. Självrisker ............................................................................. 12
 15.1 Självrisk .................................................................................................. 12

	 15.2	 Stöld	på	land,	utombordsmotorbåt	och	vattenskoter ......... 12

 15.3 Kappsegling .......................................................................................... 12

	 15.4	 Stöld	på	land,	låst	utrymme .......................................................... 12

 15.5 Utan självrisk ....................................................................................... 12

	 15.6	 Självrisk	vid	flera	samtidiga	skador ............................................ 12

16  Delförsäkring ...................................................................... 12
 16.1 Alandias delförsäkring ..................................................................... 12

17. Allmänna avtalsvillkor ..................................................... 12

18. Ersättningsförfarande ..................................................... 17

INNEHÅLL



Båtförsäkringsvillkor Finland, 01.02.20224

1. VAD ÄR FÖRSÄKRAT? 

1.1 Båt och utrustning
Försäkringen	omfattar	båten	och	den	utrustning	du	behöver	

för att hantera båten på ett säkert sätt. Med båt avses även 

vattenskoter. Värdet av utrustningen räknas in i försäkrings-

beloppet.

Med båt och utrustning avses följande delar

• skrov

• motor

• mast,	bom,	stående	och	löpande	rigg,	segel,	navigations-	och	

kommunikationsutrustning

• säkerhetsutrustning

• övriga	ägodelar	som	hör	till	båtlivet	som	exempelvis	kikare,	

relevanta	verktyg,	sjökläder	och	båtreservdelar

• båtkuddar,	sänglinne	och	husgeråd.

Båtens	 och	motorns	 tillverkningsnummer	 skall	 framgå	 av	

försäkringsbrevet.

Släpjolle	med	 utombordsmotor	 ingår	 om	 de	 är	 noterade	 i	

försäkringsbrevet.

Trailer	ingår	vid	brand,	stöld,	skadegörelse	och	vagnskada,	om	

den är noterad i försäkringsbrevet.

Båtupptagningsvagn,	vagga	och	täckningsmaterial	ersätts	vid	

brand,	stöld	och	skadegörelse.

1.2 Din upplysningsskyldighet
Som	försäkringstagare	är	du	skyldig	att	

• uppge	 korrekta	uppgifter	 om	din	båt	med	utrustning	när	

försäkringsavtalet tecknas 

• meddela	Alandia	om	uppgifter	som	rör	försäkringen	är	oriktiga	

eller bristfälliga 

• utan	dröjsmål	meddela	Alandia	om	något	i	din	försäkrade		

egendom	byts	ut	eller	förändras	under	försäkringstiden.

Om	det	 vid	 en	 skada	 visar	 sig	 att	 du	 lämnat	 oriktiga	 eller	 

bristfälliga	uppgifter	som	har	betydelse	för	skadans	art,	eller	

gjort	oanmälda	förändringar	som	medför	ökad	skaderisk,	kan	

ersättningen nedsättas eller försäkringen ogiltigförklaras.

Om	du	svikligen	lämnat	felaktiga	uppgifter	är	försäkringsavtalet	

ogiltigt.

2. FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE

2.1  Försäkringen ersätter inte 
Försäkringen	ersätter	inte	skada	eller	förlust	av	egendom	där	

tidpunkten,	platsen	eller	händelseförloppet	inte	kan	faststäl-

las	eller	sådan	skada	eller	förlust	av	egendom	som	tillverkare,	

leverantör	eller	annan	ansvarar	för	enligt	lag,	garanti,	försäkring	

eller liknande åtagande.

2.2 Försäkringen är inte i kraft då båten
• används i förvärvssyfte (tillägg kan tecknas enl 10.10)

• hyrs	eller	chartras	ut	(tillägg	kan	tecknas	enl	10.7	samt	10.8)

• deltar	i	en	motorbåts-	eller	vattenskotertävling

• är	 beslagtagen	 av	 myndighet	 eller	 föremål	 för	 annan	 

myndighetsåtgärd

• används utan ägarens tillstånd

• används	i	strid	mot	lag	och	förordning

• byter ägare.

2.3 Extraordinära händelser
Försäkringen	ersätter	inte	en	skada	eller	förlust	av	egendom	

som	beror	på

• krig

• terrordåd,	revolution	eller	likande	omvälvande	händelser

• kärnkraftsolycka

• eller	är	en	indirekt	följd	av	en	radioaktiv	kontamination.

DET HÄR OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN

Alandias	båtförsäkring	gäller	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.

Försäkringen	gäller	även	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	rättsskydd,	du	kan	därmed	få	ersättning	för	juridisk	hjälp	om	du	
med	anledning	av	din	båt	hamnar	i	en	tvist.

Här	kan	du	läsa	mera	om	de	villkor	och	aktsamhetskrav	som	gäller	för	våra	två	 
försäkringsformer	–	Hel-	och	Delförsäkring.
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3. VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

3.1  Geografiskt område 
Försäkringen gäller

• på Östersjön och i dess vikar

• på	sjöar	och	vattendrag	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

• längs	norska	kusten	inom	norskt	territorialvatten

• vid	förvaring	på	land	i	Sverige,	Finland,	Norge	och	Danmark	

och	vid	transporter	i	och	mellan	dessa	länder.

 

Om	du	planerar	en	båtresa,	transport	av	båten	på	land	eller	för-

varing	av	båten	utanför	ordinarie	område	kan	du	ansöka		om	ett	

tillägg	till	försäkringen	för	vissa	områden.	Tillägget	kan	beviljas	

efter	särskild	riskbedömning.	Läs	mer	under	punkt	10.9.

4. FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

4.1  Skador på din båt
Skador på din båt delas upp i fyra huvudgrupper

• sjöskador

• skador vid uppläggning och transport

• brand 

• skador vid stöld och skadegörelse.

Alandias	båtförsäkring	gäller	året	runt	oavsett	om	båten	ligger	

i sjön eller på land.

FINLAND

ORDINARIE UPPLÄGGNINGS- OCH  
TRANSPORTOMRÅDE

Fartområde

ORDINARIE FARTOMRÅDE

TIPS OCH RÅD

Du kan öka giltighets-
området genom att 
teckna ett tillägg  
– både för båtresor och 
för transport och för-
varing på land.
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5. SJÖSKADA

5.1 Grundstötning, kollision och andra sjöskador
Alandia	ersätter	direkt	uppkomna	skador	som	uppstår

• vid	en	grundstötning,	kollision	eller	kantring

• på	mast	och	rigg	vid	en	plötslig	och	oförutsedd	händelse

• om	vatten	plötsligt	och	oförutsett	tränger	in	genom	skrov,	

genomföringar	och	anslutna	rörledningar	eller	slangar	till	dem

• vid	annan	plötslig	och	oförutsedd	utifrån	kommande	händelse.

5.2 Ersättning utöver försäkringsbeloppet
Försäkringen	kan,	utöver	försäkringsbeloppet,	även	ersätta	

skäliga	kostnader	för	åtgärder,	som	är	nödvändiga	efter	att	en	

skada	uppstått	eller	hotat	uppstå,	till	exempel:

• Tillfällig reparation för att rädda båten ur ett nödläge eller för 

att	kunna	flytta	båten	till	en	reparatör	som	Alandia	godkänt.

• Avvärjning	eller	bärgning	till	närmaste	hamn.

• Transport av båt från olycksplats vid ersättningsgill skada.

• Röjning	av	olycksplats	och	borttagning	av	vrak	om	du	enligt	

lag är skyldig till det.

• Logi	och	hemresa	för	högst	500	euro	om	olyckan	skett	mer	än	

25	sjömil	från	hemmahamnen.

5.3 Aktsamhetskrav
För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vid skador på 

sjön skall

• båten och utrustningen vara i sjövärdigt skick 

• båten kontrolleras att den inte läcker vid sjösättningen

• båten	alltid	förtöjas	omsorgsfullt	med	lämplig	utrustning	så	

den	klarar	vind	och	sjö	som	kan	förekomma	på	platsen

• båten hållas länsad och funktionen hos självläns och auto- 

matiskt	länspumpsystem	regelbundet	kontrolleras

• förtöjd	båt	med	utrustning	ägnas	normal	tillsyn	

• 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	navigeringsutrustning	

sett	till	den	planerade	färden	och	rådande	omständigheter	

t	ex.	aktuella	sjökort,	gps-plotter	med	uppdaterade	kartor,	

kompass

• anvisningar	och	standarder	för	hantering,	framförande,	instal-

lation,	montering,	service	och	underhåll	följas

• utrustning	vara	monterad	på	fackmannamässigt	sätt	och	

avsedd	för	marint	bruk.	

Ersättningen	kan	nedsättas	eller	helt	utebli	om	någon	ansvars- 

person	på	båten	vid	skadetillfället	varit	påverkad	av	alkohol,	

starka	mediciner	eller	andra	berusningsmedel	och	detta	haft	

betydelse för skadan.

5.3.1 Vinterförvaring i sjön
Förvarar du båten i sjön under vintern skall den ligga på en 

skyddad	och	lämplig	plats	för	att	försäkringen	skall	gälla	utan	

nedsättning.	Båten	skall	ägnas	nödvändig	tillsyn	med	hänsyn	

till	väderleken	samt	hållas	länsad	och	fri	från	snö	och	is	som	

kan	påverka	båtens	flytförmåga.	Kulventiler,	genomföringar,	

slangar,	kranar,	tömningsställen	och	övrig	utrustning	i	vatten-	och	

avloppssystemen	skall	vara	frostskyddade.	Inombords	skall	

båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. Försäkringen 

ersätter inte för skador till följd av gång i is.

5.4 Försäkringen ersätter inte
• bränsle	och	smörjmedel

• lös	fiskeutrustning	(tillägg	kan	tecknas	enl.	10.3)

• dyk-,	vattensport-	och	campingutrustning

• maskinskada	(tillägg	kan	tecknas	enl.	10.5)

• jolle	som	slitit	sig	(tillägg	kan	tecknas	enl.	10.1)

• båttillbehör	som	lossnat,	tappats	eller	fallit	i	vattnet	(tillägg	

kan tecknas enl. 10.1)

• mat,	dryck	och	tobaksvaror

• klockor,	smycken,	sol-	och	övriga	glasögon

• betalningsmedel

• djur

• kamera,	mobiltelefon	och	övriga	elektroniska	föremål	utan	

direkt koppling till båtlivet.

5.5 Försäkringen ersätter inte skada eller förlust av egendom som 
beror på
• långsamt	 framskridande	 händelser	 som	 t.ex.	 material- 

utmattning,	 korrosion,	 frätning,	 röta,	mögel,	 nötning	och	

blekning

• normalt	slitage	som	t.ex.	skråmor	och	nedsmutsning

• tillverknings-	eller	materialfel

• felaktig	konstruktion,	installation	eller	montering	

• bristande underhåll 

• undermåliga	reparationer

• för hård belastning 

• att	kylsystemets	funktion	varit	förhindrad		

• tilltäppt vattenintag eller -utlopp

• batterisyra	som	runnit	ut	

• djur 

• frysning,	is	och	snö	

• att sand eller grus orsakat skador på ett vattenjetaggregat 

• förorenat eller felaktigt bränsle eller olja. 

TIPS OCH RÅD

Fotografera din 
försäkrade egen-
dom.  Fotografier är 
en viktig del av din 
 dokumentation.
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6. SKADOR VID UPPLÄGGNING OCH TRANSPORT

6.1  Skada i samband med lyft, förvaring eller transport  
Alandia	ersätter	direkt	uppkomna	skador	som	uppstår	vid	en	

plötslig	och	oförutsedd	utifrån	kommande	händelse	då	båten

• sjösätts eller tas upp på land

• riggas av eller på

• lyfts,	transporteras	och	förvaras	på	land.

Vid	transportskada	skall	skadan	omgående	anmälas	till	trans-

portbolaget.

6.2 Ersättning utöver försäkringsbeloppet
Försäkringen	kan	även	ersätta	skäliga	kostnader	för	åtgärder,	

som	är	nödvändiga	efter	att	en	skada	uppstått	eller	hotat	

uppstå,	till	exempel:

• Transport av båt från olycksplats vid ersättningsgill skada.

• Röjning	av	olycksplats	och	borttagning	av	vrak	om	du	enligt	 

 lag är skyldig till det.

6.3 Aktsamhetskrav
För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vid skador på 

land skall

• båt	och	trailer	skyddas	och	hanteras	med	för	ändamålet	lämp-

lig	utrustning	vid	sjösättning,	upptagning,	transport	och	för-

varing

• trailern	vara	lämpad	för	båtens	längd	och	vikt	

• anvisningar	och	standarder	för	hantering,	framförande,	instal-

lation,	montering,	service	och	underhåll	följas.

Ersättningen	kan	nedsättas	eller	helt	utebli	om	någon	ansvars- 

person	på	båten	vid	skadetillfället	varit	påverkad	av	alkohol,	

starka	mediciner	eller	andra	berusningsmedel	och	detta	haft	

betydelse för skadan.

6.4  Försäkringen ersätter inte
Försäkringen	ersätter	inte	skada	eller	förlust	av	egendom	som	

beror på

• långsamt	 framskridande	 händelser	 som	 t.ex.	 material- 

utmattning,	 korrosion,	 frätning,	 röta,	mögel,	 nötning	och	

blekning 

• normalt	slitage	som	t.ex.	skråmor	och	nedsmutsning

• tillverknings-	eller	materialfel	

• felaktig	konstruktion,	installation	eller	montering	

• bristande underhåll 

• undermåliga	reparationer

• för hård belastning 

• kylsystemets	funktion	varit	förhindrad		

• tilltäppt vattenintag eller -utlopp

• batterisyra	som	runnit	ut	

• djur

• frysning,	is	och	snö	

• att	trailer	inte	varit	i	trafikdugligt	skick	vid	skadetillfället.

7. BRAND

7.1  Brand, blixtnedslag eller explosion 
Alandia ersätter skador till följd av

• brand

• blixtnedslag

• explosion.

7.2 Ersättning utöver försäkringsbeloppet
Försäkringen	kan	även	ersätta	skäliga	kostnader	för	åtgärder,	

som	är	nödvändiga	efter	att	en	skada	uppstått	eller	hotat	

uppstå,	till	exempel:

• Transport av båt från olycksplats vid ersättningsgill skada.

• Röjning	av	olycksplats	och	borttagning	av	vrak	om	du	enligt		

lag är skyldig till det.

• Logi	och	hemresa	för	högst	500	euro	om	olyckan	skett	mer	än		

25	sjömil	från	hemmahamnen.

7.3  Aktsamhetskrav
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.	

Ersättningen	kan	nedsättas	eller	helt	utebli	om	någon	ansvars- 

person	på	båten	vid	skadetillfället	varit	påverkad	av	alkohol,	

starka	mediciner	eller	andra	berusningsmedel	och	detta	haft	

betydelse för skadan.

7.4 Försäkringen ersätter inte
Försäkringen	ersätter	inte	skada	eller	förlust	av	egendom	som	

beror på

• kortslutning i en elektrisk installation 

• felaktig	konstruktion,	installation	eller	montering	

• tillverknings-	eller	materialfel	

• bristande underhåll 

• överhettning	eller	explosion	i	båtens	motor,	kylsystem	eller	

avgassystem.

TIPS OCH RÅD

En brand ombord  
uppstår ofta i pentryt. 
Var extra aktsam när 
du fyller på spritköket 
och lämna aldrig öppna 
lågor utan tillsyn.
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8. STÖLD OCH SKADEGÖRELSE

8.1 Förlust av eller skador på egendom 
Alandia	ersätter	förlust	av	och	skador	på	egendom	till	följd	av

• stöld eller stöldförsök

• skadegörelse.

8.2 Identifiering av försäkrad egendom
För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vid stöld och 

skadegörelse skall

• tillverknings-	och/eller	serienummer	för	skrov	och	motor	

framgå	av	försäkringsbrevet

• uppgifter	om	trailer	och	släpjolle	framgå	av	försäkringsbrevet.	

Vid skada ska innehavet på begäran kunna styrkas.

• innehav av båtupptagningsvagn  och vagga på begäran kunna  

styrkas vid skada.

8.3 Polisanmälan, inköpshandlingar etc.
Om	din	båt	eller	något	av	den	försäkrade	utrustningen	blivit	

stulet skall du

• polisanmäla	stölden	och	skicka	en	kopia	av	polisanmälan	till	

Alandia.	Tillverknings-/serienummer	skall	framgå	av	polis- 

anmälan

• bifoga	inköpshandlingar	och	annan	nödvändig	dokumentation	

över det stulna.

8.4 Om förlorad egendom inte kommit till rätta
Om	förlorad	egendom	inte	kommit	till	rätta	inom	30	dagar	efter	

att	du	lämnat	in	de	uppgifter	och	handlingar	som	fordras	av	

Alandia har du rätt till ersättning.

8.5 Om förlorad egendom kommit tillrätta
• är	du	skyldig	att	informera	Alandia	om	det

• har	Alandia	rätt	att	överta	den	om	du	redan	har	fått	ersättning.

8.6 Ersättning utöver försäkringsbeloppet
Försäkringen	kan	även,	efter	godkännande	från	Alandia,	ersätta	

skäliga	kostnader	som	är	nödvändiga	efter	stöld	eller	skade-

görelse för

• tillfällig	reparation	eller	för	att	flytta	båten	till	närmsta	hamn

• logi	och	hemresa	för	högst	500	euro	om	skadan	skett	mer	än		

25	sjömil	från	hemmahamnen.

8.7 Aktsamhetskrav
För att försäkringen ska gälla utan nedsättning vid 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	

larmanordning	förvaras	i	båten	

• utombordsmotorn	vara	låst	med	för	ändamålet	avsedd	lås- 

utrustning 

• trailern	 och	 båtupptagningsvagnen	 vara	 låst	 med	 för		

ändamålet	lämpligt	lås	–	antingen	med	kulhandskelås	eller	

med	kätting	och	lås.

 Självrisk vid stöld på land
Det	finns	särskilda	självriskregler	för	stöld	på	land.	Läs	mer	i	

punkt 15.2

8.8 Försäkringen ersätter inte
• bränsle	och	smörjmedel

• lös	fiskeutrustning	(tillägg	kan	tecknas	enl	10.3)

• dyk-,	vattensport-	och	campingutrustning

• skadegörelse	av	försäkringstagaren	eller	den	som	använt	

båten

• förskingring eller bedrägeri

• stöld	av	utrustning	som	inte	varit	inlåst	eller	fast	monterad.

9. AKTSAMHETSKRAV

Det	lönar	sig	alltid	att	visa	gott	sjömanskap	och	aktsamhet	både	

till sjöss och när båten hanteras på land. För att underlätta för dig 

som	försäkringstagare	har	vi	formulerat	ett	antal	aktsamhetskrav	

(med	aktsamhetskrav	förstås	även	försäkringsavtalslagens	och	

detta	villkors	allmänna	dels	”säkerhetsföreskrifter”)	med	syfte	

attminska	risken	för	skada.	De	gäller	även	för	personer	som	med	

ditt	samtycke	har	ansvar	för	eller	tillsyn	över	den	försäkrade	

båten.

Om	en	skada	beror	på	att	du	varit	oaktsam	och	inte	följt	aktsam-

hetskraven,	 att	 du	 tagit	 en	medveten	 risk	 eller	 uppsåtligen	 

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	följer	aktsamhetskraven	är	nedsättningen	i	regel	25	%,	

men	nedsättningen	kan	minskas	eller	ökas,	beroende	på	graden	av	

oaktsamhet.	I	bedömningen	beaktar	man	även	omständigheterna	

kring skadehändelsen i övrigt.

10. TILLÄGG TILL FÖRSÄKRINGEN 

Du kan att teckna olika tillägg till Alandias helförsäkring för ett 

utökat	skydd.	Här	kan	du	läsa	mer	om	våra	tillägg.

10.1  Båtplus 
Med	tillägget	Båtplus	omfattar	försäkringen	båttillbehör	som	

lossnar,	tappas	eller	faller	i	vattnet.

Ersättningen är högst 3 000 euro. Självrisken är 200 euro.

10.2 Stillestånd
Tillägg	för	stillestånd	innebär	att	ersättning	kan	betalas	ut	om	

din båt inte kan användas på grund av en reparation efter en 

skada.	Tillägget	gäller	inte	utvidgat	giltighetsområde.

Ersättningen är 1 500 euro.

 För att tillägget ska gälla skall

• skadan	ha	inträffat	mellan	1	maj	och	31	augusti

• skadan ha gjort båten obrukbar eller icke sjövärdig

• skadan	vara	av	det	slag	som	ersätts	av	försäkringen	med	ett		

belopp	som	överstiger	självrisken

• reparationen	ta	minst	15	hela	arbetsdagar

• reparatören godkännas av Alandia.
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10.3 Alandias Fiskeförsäkring
Tillägget	täcker	lös	sportfiskeutrustning	vid	brand,	stöld	och	

skadegörelse. Utrustningen skall vid längre förvaring låsas in i 

båten. Vid tillfällig förvaring ska utrustningen vara inlåst eller 

fastlåst.

Ersättningen är högst 3 000 euro. Självrisken är 150 euro

10.4 Höjt ansvarsbelopp för sakskada
Du kan höja ansvarsbeloppet för sakskada till 2 000 000 euro.

10.5 Maskinskada
Tillägget	för	maskinskada	ersätter	plötsliga	och	oförutsedda	

skador	som	uppstått	av	en	inre	orsak	och	omfattar	upp	till	

15	år	gammal	serietillverkad	huvudmotor	i	marint	utförande,	

kraftöverföring,	propeller,	elverk,	bogpropeller,	ankarspel	och	

elvinschar.	Åldern	på	huvudmotorn	(nedan	”motor”)	styr	tilläg-

gets	giltighetstid.	Tillägget	förnyas	inte	det	år	motorn	uppnår	

en	ålder	om	16	år.	

Tillägget	kan	nytecknas	för	motor	som	är	upp	till	10	år	gammal.	

Självrisken	är	den	i	försäkringsbrevet	nämnda	självrisken	för	

sjöskador. 

 

 10.5.1 Aktsamhetskrav 
För	att	tillägget	för	maskinskada	ska	gälla	utan	nedsättning	

vid	skador	skall:

• Motorn	och	övrig	maskinell	utrustning	monteras,	underhållas,	

vårdas,	användas	och	köras	enligt	tillverkarens	instruktioner.

• Försäkringstagaren kunna visa att tillverkarens instruktioner 

har följts.

 

 10.5.2 Försäkringen ersätter inte 
Tillägget	för	maskinskada	ersätter	inte	skada

• på	del	eller	komponent	som	är	äldre	än	den	försäkrade	motorn

• om	båten	används,	eller	har	använts,	i	förvärvssyfte

• under	tiden	som	båten	är	uthyrd

• som	sker	utanför	ordinarie	geografiskt	område	även	om	du		

utökat	giltighetsområdet

• som	omfattas	av	gällande	garanti	som	beviljats	av	tillverkaren,	

importören	eller	säljaren.

10.6 Maskinskada för vattenskoter
Tillägget	maskinskada	för	vattenskoter	ersätter	plötsliga	och	

oförutsedda	skador	som	uppstått	av	en	inre	orsak	och	omfattar	

upp	till	fem	år	gammal	vattenskoter,	vars	motor	är	i	originalut-

förande.	Skyddet	för	maskinskada	förnyas	inte	det	år	skotern	

uppnår	en	ålder	om	sex	år.	Självrisken	är	den	i	försäkringsbrevet	

nämnda	självrisken	för	sjöskador.	

 10.6.1 Aktsamhetskrav 
För	att	tillägget	för	maskinskada	skall	gälla	utan	nedsättning	

vid	skador	skall:	

• Motorn	monteras,	underhållas,	vårdas,	användas	och	köras	

enligt tillverkarens instruktioner

• Försäkringstagaren kunna visa att tillverkarens instruktioner 

har följts. 

 10.6.2 Försäkringen ersätter inte skada 
• som	omfattas	av	gällande	garanti	som	beviljats	av	tillverkaren,	

importören	eller	säljaren	

• om	vattenskotern	används,	eller	har	använts,	i	förvärvssyfte

10.7 Uthyrning
Tillägg	för	uthyrning	kan	beviljas	efter	särskild	riskbedömning.

Tilläggets	specialvillkor	framgår	i	försäkringsbrevet	då	tillägg	

tecknats.	Tillägget	omfattar	inte	passageraransvar.

10.8 Charter
Tillägg	för	charter	kan	beviljas	efter	särskild	riskbedömning.

Tilläggets	specialvillkor	framgår	i	försäkringsbrevet	då	tillägg	

tecknats.	Chartertillägget	omfattar	inte	passageraransvar.

10.9 Utvidgat giltighetsområde
Tillägg	för	utvidgat	giltighetsområde	kan	beviljas	efter	särskild	

riskbedömning	för	områden	enligt	nedan.

Specialvillkor	för	tillägget	framgår	av	försäkringsbrevet	då	

tillägg tecknats.

	 10.9.1	 Nordsjön,	zon	1

	 10.9.2	 Medelhavet,	samt	farvatten	i	Europeiska	länder,	zon	2

	 10.9.3	 Medelhavet	och	Kanarieöarna	samt	farvatten	i	Euro- 

	 	 peiska	länder,	zon	3

	 10.9.4	 Medelhavet,	Kanarieöarna,	Karibien	samt	farvatten	i	 

	 	 Europeiska	länder,	zon	4

10.10 Förvärvsanvändning
Tillägg för förvärvsanvändning kan beviljas efter särskild risk-

bedömning.	Tilläggets	specialvillkor	framgår	i	försäkringsbrevet	

då	tillägg	tecknats.	Tillägget	omfattar	inte	passageraransvar.

11. ANSVAR

11.1  Sak- eller personskada som drabbar tredje man 
Om	du	som	försäkringstagare	genom	handling	eller	under-	

låtelse	förorsakar	sak-	eller	personskada,	som	drabbar	tredje	

man,	i	samband	med	båtens	användning,	och	du	enligt	gällande	

rätt	är	skyldig	att	ersätta	skadan,	kan	Alandia	täcka	de	krav	som	

ställs	av	den	drabbade.	Skyddet	omfattar	även	övriga	personer	

som	med	ditt	tillstånd	använder	båten.

11.2 Skador på annans egendom
Vid	skada	ersätts	värdet	av	det	som	skadats.	Om	reparation	är	

möjlig	ersätts	kostnaderna	för	den.	Även	andra	kostnader	till	

följd av skadan kan ersättas. Högsta belopp vid en sakskada är 

1	000	000	euro.	Summan	gäller	för	ett	skadetillfälle	och	påverkas	

inte	av	antalet	skador	som	då	inträffade.

(Beloppet	kan	höjas,	se	tillägg	enl	10.4)

TIPS OCH RÅD

Kontrollera regelbundet 
marknadsvärdet på din 
försäkrade båt med ut-
rustning. Du är ansvarig 
för att beloppen är rätt 
valda.
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11.3 Skador på person
Den	person	som	drabbats	kan	få	ersättning	för	de	vårdkostnader	

som	skadan	ger	upphov	till.	Han	eller	hon	kan	även	få	ersättning	

för	förlorad	inkomst	och	för	fysiskt	och	psykiskt	lidande.

Högsta	belopp	vid	personskada	är	2	000	000	euro.	Summan	

gäller	för	ett	skadetillfälle	oavsett	antalet	personer	som	blivit		

skadade.

11.4 Begränsningar
Det	finns	begränsningar	i	försäkringen.	Den	täcker	inte	skador

• på	personer	ombord	på	den	egna	båten

• på	hyrda	eller	lånade	saker	eller	på	saker	som	du	inte	har	rätt	

att använda

• på	saker	som	du	lovat	installera,	reparera,	flytta	eller	förvara

• som	drabbar	person	som	dras	eller	släpas	efter	din	båt

• som	täcks	av	lagstadgade	eller	andra	frivilliga	försäkringar

• som	beror	på	att	du	låtit	bli	att	röja	eller	ta	bort	vrak.	

Den täcker inte heller förvaltningsrättsliga och straffrättsliga 

sanktionsavgifter.

11.5 Ersättningen kan nedsättas eller helt utebli om
• aktsamhetskraven	uppsåtligen	eller	av	grov	oaktsamhet	

ignorerats

• om	räddningsplikten	uppsåtligen	eller	av	grov	oaktsamhet	

åsidosatts

• skadan har orsakats uppsåtligen

• någon ansvarsperson på båten vid skadetillfället varit påver-

kad	av	alkohol,	starka	mediciner	eller	andra	berusningsmedel	

och detta haft betydelse för skadan.

11.6 Gemensamt ansvar
Om	flera	än	du	är	ansvariga	för	samma	skada	på	annans	egen-

dom	eller	på	en	annan	person	tillämpas	följande	praxis.	Det	

totala	skadeståndsbeloppet	delas	med	antalet	ansvariga	och	

Alandia	ersätter,	om	övriga	krav	uppfylls,	din	del	av	beloppet.

11.7 Självrisk vid ansvarsskada
Vid	varje	ersättningsgillt	skadefall	avdras	självrisken,	som		

antecknats	i	försäkringsbrevet,	från	de	ersättningsgilla	kost-

naderna.	Om	det	vid	ett	skadetillfälle	visar	sig	att	du	inte	är	

vållande till skadan dras ingen självrisk.

11.8 Särskilda åtgärder vid skadefall
Alandia	måste	underrättas	om	du	blir	skadeståndsskyldig.		

Alandia	har	rätt	att	delta	i	en	förhandling	med	eventuellt	skade-

lidande.	Alandia	är	inte	bundet	av	överenskommelser,	som	du	

ingår	med	skadelidande,	om	Alandia	inte	beretts	möjlighet	att	

delta i förhandlingen.

12. RÄTTSSKYDD FÖR FYSISKA PERSONER

12.1  Rättsskydd 
Om	du	som	försäkringstagare	hamnar	i	en	rättstvist	kan	Alandia	

täcka nödvändiga och skäliga kostnader för den juridiska hjälp 

du	anlitat	för	det	aktuella	fallet.	Skyddet	omfattar	även	övriga	

personer	som	med	ditt	tillstånd	använder	båten.

Rättsskyddet	gäller	 i	Sverige,	Finland,	Norge	och	Danmark. 

Handels-,	kommandit-	och	aktiebolag,	ideell	och	ekonomisk	

förening	eller	annan	näringsidkare	omfattas	 inte	av	 rätts- 

skyddsförsäkringen.	Det	maximala	ersättningsbeloppet	är	

15	000	euro.	Självrisken	är	20%	av	det	ersättningsgilla	belop-

pet,	dock	minst	200	euro.

De	fullständiga	villkoren	för	rättsskyddet	finns	på	vår	hemsida	

eller fås på begäran av Alandia.

13. NÄR EN SKADA UPPSTÅR

13.1  Om en skada inträffat
Om	en	skada	inträffat	skall	du	så	fort	som	möjligt	anmäla	den	

till	Alandia.	Här	kan	du	läsa	mer	om	dina	skyldigheter	och	hur	

du	ska	gå	tillväga.	Om	du	låter	bli	eller	försummar	att	följa	de	

givna skyldigheterna kan det leda till att ersättningen nedsätts 

med	ett	belopp,	som	anses	skäligt	i	förhållande	till	betydelsen	

av	försummelsen,	eller	att	försäkringsavtalet	blir	ogiltigt.

13.2  Dina skyldigheter 
Du	som	försäkringstagare	är	skyldig	

• att	iaktta	räddningsplikten	genom	att	på	alla	sätt	försöka	

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

• att	 vidta	 nödvändiga	 åtgärder	 om	 skadan	 vållats	 av	 en	 

utomstående	som	att	ta	reda	på	personens	identitet	och	att	

polisanmäla	händelsen

• att	omgående	anmäla	en	transportskada	till	transportören

• att	avstå	från	alkohol	eller	andra	berusningsmedel	efter	att	

skadan	inträffat	om	det	finns	skäl	att	tro	att	händelsen	skall	

utredas av polis.

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 försäkrings-

fallet	framkallats	uppsåtligen	är	Alandia	fri	från	ansvar.	Har	

försäkringsfallet	 framkallats	 av	 grov	oaktsamhet	 eller	 av	

att	någon	ansvarsperson	ombord	på	båten	varit	påverkad	av	

alkohol,	starka	mediciner	eller	andra	berusningsmedel	kan	

ersättningen även nedsättas eller helt utebli.

13.3  Anmälan om skada 
En	skada	skall	så	fort	som	möjligt	anmälas	till	Alandia.	Om	

skadan	 anmäls	muntligen	 skall	 en	 skriftlig	 skadeanmälan	

lämnas	in	på	hemsidan	eller	per	post	inom	fyra	veckor.

I	händelse	av	brand,	stöld,	skadegörelse	eller	annat	brott	skall	

händelsen	utan	dröjsmål	anmälas	till	polisen.	Vid	stöld	av	båt	

TIPS OCH RÅD

Kontrollera din båt  
regelbundet när den 
ligger förtöjd. 
Förtöjningar kan släp-
pa och självlänsen kan 
sluta fungera om den 
täppts igen.



Båtförsäkringsvillkor Finland, 01.02.202211

och/eller	motor	ska	 tillverkningsnummer	 framgå	ur	polis- 

anmälan.	Polisanmälan	kompletterar	din	skadeanmälan.

Vid	transportskada	skall	skadan	även	omgående	anmälas	till	

transportbolaget.

När	du	ansöker	om	ersättning	skall	du

• lämna	in	de	handlingar	som	Alandia	behöver	för	att	utreda	

skadan,	exempelvis	köpekontrakt,	intyg	och	kvitton	i	original,	

utrustningslista,	fotografier	och	eventuell	polisanmälan

• på	egen	bekostnad	ta	fram	eventuella	tilläggsutredningar	som	

du vill hänvisa till

• efter	bästa	förmåga	bistå	Alandia	när	skadan	besiktas	och	

fallet utreds

• meddela	Alandia	om	din	skadade	egendom	även	är	försäkrad	

i annat bolag.

13.4  Vid reparation 
Du	som	försäkringstagare	är	skyldig	att	följa	de	anvisningar	

som	Alandia	ger	efter	en	skada.	Hit	hör

• att	på	förhand	komma	överens	med	Alandia	hur	och	var	en	

reparation	ska	genomföras	och	om	kringåtgärder	behövs	som	

upptagning och transport

• att	få	förhandsbesked	om	kostnaderna	för	en	reparation	på	

ett varv.

Om	inte	annat	anges	är	försäkringstagaren	beställare	av	tjän-

ster	och	varor	som	behövs	för	att	åtgärda	skadan.

13.5  Utbetalning av ersättning 
Alandia fattar skadebeslut och betalar ersättning senast  

30	dagar	efter	att	de	uppgifter	och	handlingar	som	fordras	av	

Alandia	har	lämnats	in.	Vid	inlösen	har	Alandia	rätt	att	överta	

ägandet	av	den	inlösta	egendomen.

Ersättning	sker	i	enlighet	med	punkt	14.2

14. SÅ BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN

14.1  Försäkringsbelopp 
Försäkringen	ersätter	det	som	skadats	eller	förlorats	om	de	

villkor	som	gäller	uppfyllts.	Försäkringsbeloppen	som	anges	

i	ditt	försäkringsbrev	skall	motsvara	marknadsvärdet	på	den	

försäkrade	egendomen.	Du	som	försäkringstagare	har	ansvar	

för att nivån på försäkringsbeloppen är korrekt valda.

14.2 Olika alternativ till ersättning
Alandia har rätt att avgöra hur en skada eller förlust ersätts.

Som	grund	för	ersättningen	gäller	marknadsvärdet	efter	avdrag	

för	självrisk,	eventuellt	aktsamhetsavdrag	samt	eventuella	

avdrag	för	ålder	eller	andra	värderingsunderlag		för	minskning	

av ersättningen.

Olika	alternativ	finns	vid	begränsad	eller	totalskada:	

 14.2.1 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,	dock	minst	30%	av	nyvärdet.	Egendom	som	

är	högst	2	år	gammal,	och	inte	går	att	reparera	ersätts	med	

nyvärde.

I	de	fall	där	marknadsvärdet	inte	går	att	fastställa	tillämpas	

nedanstående värderingstabell för beräkning av ersättning 

för	 egendom	 som	nämns	 i	 tabellen.	 Tabellen	 gäller	 under	

förutsättning	att	egendomen	var	felfri	omedelbart	före	skadan	

och avser procent av nyvärdet.

 14.2.2 Totalskada
Vid	totalskada	kan	Alandia	välja	mellan	att	ersätta	egendomen	

med	likvärdig	egendom,	inlösa	egendomen	till	marknadsvärde	

eller	ge	ekonomisk	ersättning	motsvarande	marknadsvärdet.	

Högsta	möjliga	ersättning	är	försäkringsbeloppet.	

14.3  Marknadsvärde
Med	marknadsvärde	avses	anskaffningsvärdet	för	likvärdig	

egendom	med	hänsyn	tagen	till	ålder	och	skick,	omedelbart	

före skadan. 

14.4  Nyvärde
Med nyvärde avses anskaffningsvärdet för likvärdig ny egen-

dom,	omedelbart	före	skadan.

14.5  Fastställande av ålder på egendom: 
Ålder	på	egendom	fastställs	genom	att	från	aktuellt	år	dra	av	

egendomens	ibruktagningsår.

14.6 Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte

• en	värdeminskning	som	kan	uppstå	efter	en	reparation

• kostnader	som	kan	uppstå	för	att	egendomen		inte	kan	använ-

das på grund av skadan

• ekonomisk	kompensation	för	den	tid	som	egendomen	är	obruk-

bar efter skadan (tillägg kan tecknas enl.10.2)

• merkostnader	för	transport	av	reservdelar	eller	annat	som	

behövs för reparationen

• merkostnader	föranledda	av	leveranssvårigheter	eller	på	

grund av att tillverkningen har upphört

• merkostnader	för	att	du	valt	en	reparation	till	ett	högre	pris	än	

det	gängse	på	marknaden,	till	exempel	för	att	få	reparationen	

snabbt utförd

• merkostnader	som	uppstår	för	att	du	låtit	bli	att	omgående	

reparera skadan eller för att du valt ett dyrare reparatör än 

Alandia föreslagit

• andra	reparationer	och	förbättringar	som	utförs	samtidigt

Egendomens ålder
Under 

1 år
1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Därefter  
minskning/år

Lägsta 
ersättning

Kompletta	motorer,	backslag,	drev 100% 100% 100% 85% 80% 75% 5% 30%

Delar	till	motorer,	backslag,	drev 100% 100% 100% 85% 80% 75% 5% 50%

Elektroniska	instrument	med	tillbehör 100% 100% 100% 80% 70% 60% 10% 30%

Batteri 100% 100% 100% 70% 60% 50% 10% 30%
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• olika	typer	av	reklamdekaler	och	text	som	inte	hör	till	egen-

domens	originalutförande

• mervärdesskatt	i	det	fallet	att	egendomen	ingår	i	en	mervärd-

esskattepliktig	verksamhet.

14.7 Bonusavdrag efter skada
Alandia	kan,	enligt	gällande	regler,	minska	införtjänad	bonus	

efter skada. Avdraget görs när försäkringen förnyas. 

15. SJÄLVRISKER

15.1  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.	Självrisken	framgår	av	ditt	

försäkringsbrev.	För	släpjolle	och	trailer	är	självrisken	200	euro,	

undantag se punkt 15.4.

Förhöjd självrisk
15.2  Stöld på land, utombordsmotorbåt och vattenskoter

Vid	stöld	av	vattenskoter,	utombordsmotorbåt	och/eller	utom-

bordsmotor	höjs	självrisken	med	100%	om	stölden	skett	utom-

hus	från	olåst	område	på	land.

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

med	10%	av	de	ersättningsgilla	kostnaderna,	utöver	självrisken	

som	anges	i	försäkringsbrevet.

Ingen självrisk
15.4  Stöld på land, låst utrymme

Om	båt	och	motor	stjäls	från	låst	garage	eller	förvaringshall		

avdras	ingen	självrisk.	Detsamma	gäller	för	släpjolle	och	trailer.

15.5 Utan självrisk ersätts	även	kostnader	för	följande	åtgärdersom	
först godkänts av Alandia

• bärgning

• röjning av vrak

• besiktning av skada.

15.6 Självrisk vid flera samtidiga skador
Om	en	händelse	 leder	 till	 att	flera	 delar	 av	 din	 försäkring	

utnyttjas	samtidigt	–	båtskada,	ansvar	eller	rättsskydd	-	avdras	

endast den högsta självrisken. Förhöjd självrisk enligt 15.3 får 

du dock alltid stå för.

16. DELFÖRSÄKRING

16.1  Alandias delförsäkring ger	ett	begränsat	skydd	för	dig	som	
känner	dina	farvatten	väl,	och	som	använder	båten	på	ett	sätt	

som	gör	att	du	väljer	bort	sjöskademomentet.	Den	ger	dig	en	

bra	ansvars-	och	rättsskyddsförsäkring,	och	ett	fullgott	skydd	

då du förvarar och transporterar båten på land. Tillägg kan inte 

tecknas för delförsäkringen.

Skillnaderna	 mellan	 Alandias	 Helförsäkring	 och	 Alandias	

Delförsäkring	framgår	på	sid	13.

17. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 

Under	den	här	rubriken	har	vi	samlat	bestämmelser	som	gäller	

alla	tre	delarna	av	båtförsäkringen	–	båtskada,	ansvar	och	

rättsskydd.	Förutom	de	här	bestämmelserna	finns	det	regler	

i	olika	lagar	som	också	påverkar	försäkringsavtalets	innehåll.	

Av	störst	betydelse	är	givetvis	försäkringsavtalslagen,	men	

också	till	exempel	avtalslagen	kan	vara	tillämplig	i	vissa	fall.	

Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkring-
savtal
Lagen	om	 försäkringsavtal	 (543/94)	gäller	 såsom	namnet	

säger	försäkringsavtal.	Lagens	stadganden	reglerar	avtals-

förhållan-	det	mellan	kunden	och	försäkringsbolaget	samt	

tredje	mans	rätt	i	vissa	fall.	I	det	följande	återges	en	del	av	

lagens	centrala	stadganden	samt	frågor	som	enligt	lagen	bör	

regleras	i	försäkringsvillkoren.	På	försäkringsavtal	tillämpas	

också	sådana	stadganden	i	lagen	om	försäkringsavtal	som	inte	

återges	i	det	följande.	Paragrafnumren	inom	parentes	efter	

rubrikerna	hänvisar	till	de	lagparagrafer	som	behandlar	de	i	

rubriken	nämnda	frågorna.

17.1 Vissa centrala begrepp
Försäkringsavtalets centrala innehåll (6 §) definieras i 

försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Försäkringstagare	(2	§)	är	den	som	ingått	försäkringsavtalet	
med	försäkringsbolaget.

Den försäkrade	(2	§)	är	den	till	förmån	för	vilken	skadeförsäkrinen	
gäller.

Försäkringsperiod (16 §) är den för försäkringen avta-

lade	giltighetstiden,	vilken	antecknats	 i	 försäkringsbrevet.	

Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i 

sänder,	såvida	inte	någondera	avtalsparten	säger	upp	avtalet.	

Försäkringsfall är den händelse till följd av vilken ersättning 

ur försäkringen betalas.

Säkerhetsföreskrifter	(31	§)	innebär	en	i	försäkringsbrevet,	
försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligen ålagd skyldighet 

att	följa	anvisningar	som	syftar	till	att	förhindra	eller	begränsa	

uppkomsten	av	en	skada.

17.2 Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås
17.2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (5 § och 9 §)
Försäkringsbolaget ska innan ett försäkringsavtal ingås ge 

försäkringssökanden	den	information	som	behövs	för	bedöm-	

ning	av	försäkringsbehovet	och	för	val	av	försäkring,	såsom	

information	om	försäkringsbolagets	egna	försäkringsformer,	

premier	och	försäkringsvillkor.	När	informationen	lämnas	ska	

försäkringssökanden	också	uppmärksamgöras	på	väsentliga	

begränsningar i försäkringsskyddet.

Vid	distansförsäljning	av	försäkringar	ska	därtill	lämnas	i	kon-

sumentskyddslagens	6	a	kapitel	avsedda	förhandsuppgifter.	

Med distansförsäljning avses t.ex. försäljning av försäkringar 

per telefon eller via nätet.

Om	försäkringsbolaget	eller	dess	representant	vid	marknads-

föringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkrings-

tagaren	behövlig	information	om	försäkringen	eller	givit	honom	

felaktiga	eller	vilseledande	uppgifter,	anses	försäkringen	gälla	

med	det	innehåll	försäkringstagaren	har	haft	skäl	att	sluta	sig	

till	utgående	från	den	information	han	fått.
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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

GRUNDSTÖTNING

KOLLISION

ANDRA SJÖSKADOR

SKADOR VID UPPLÄGGNING 
OCH TRANSPORT

BRAND

STÖLD OCH SKADEGÖRELSE

RÄTTSSKYDD

ANSVAR

TILLÄGG KAN TECKNAS FÖR:
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 17.2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysnings- 
plikt (22 §, 23 § och 34 §)
Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen 

meddelas	ge	korrekta	och	fullständiga	svar	på	försäkrings-	

bolagets	frågor	vilka	kan	vara	av	betydelse	för	bedömningen	

av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den 

försäkrade	 ska	 dessutom	under	 försäkringsperioden	 utan	

obefogat	dröjsmål	korrigera	uppgifter	som	han	lämnat	för-	

säkringsbolaget	och	som	han	konstaterat	vara	oriktiga	eller	

bristfälliga.	Om	försäkringstagaren	eller	den	försäkrade	vid	

uppfyllandet	av	ovannämnda	plikt	har	förfarit	svikligen	är	för-	

säkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäk- 

ringsbolaget	har	rätt	att	behålla	de	betalda	premierna	också	

om	försäkringen	förfaller.	Om	försäkringstagaren	eller	den	

försäkrade	uppsåtligen	eller	av	oaktsamhet	som	inte	kan	anses	

vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt kan ersättningen 

nedsättas eller förvägras.

Vid	bedömningen	av	om	ersättningen	ska	nedsättas	eller	för-	

vägras	ska	det	beaktas	vilken	betydelse	för	skadans	uppkomst	

den	omständighet	har	haft	som	försäkringstagarens	eller	den	

försäkrades oriktiga eller bristfälliga uppgift gällt. Dess-

utom	ska	eventuellt	uppsåt	hos	försäkringstagaren	eller	den	

försäkrade	beaktas,	liksom	också	arten	av	hans	oaktsamhet	

samt	förhållandena	i	övrigt.

Om	försäkringstagaren	eller	den	försäkrade	lämnat	oriktiga	

eller	bristfälliga	uppgifter	och	premien	på	grund	av	detta	har	

avtalats	till	ett	lägre	belopp	än	vad	som	skulle	ha	varit	fallet	om	

riktiga	och	fullständiga	uppgifter	hade	lämnats,	ska	förhållan-

det	mellan	den	avtalade	premien	och	premien	beräknad	enligt	

riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning 

nedsätts.	Mindre	avvikelser	i	försäkringspremierna	ger	dock	

inte rätt till nedsättning av ersättningen.

17.3 Ansvarets inträdande och försäkringsavtalets giltighet
 17.3.1 Ansvarets inträdande (11 §)

Försäkringsbolagets ansvar inträder när försäkringsbolaget 

eller försäkringstagaren ger eller sänder ett antagande svar 

på	den	andra	avtalspartens	anbud,	om	ingen	annan	tidpunkt	

har	avtalats	enskilt	med	försäkringstagaren.	Om	försäkrings-	

tagaren	har	lämnat	eller	sänt	en	skriftlig	försäkringsansökan	

till försäkringsbolaget och det är uppenbart att försäkrings- 

bolaget	skulle	ha	godkänt	ansökan,	ansvarar	försäkringsbolaget	

också	för	försäkringsfall	som	har	inträffat	efter	att	ansökan	

lämnades	eller	sändes.	En	försäkringsansökan	eller	ett	anta-

gande	svar	som	försäkringstagaren	har	lämnat	eller	sänt	till	

försäkringsbolagets	representant	anses	ha	lämnats	eller	sänts	

till	försäkringsbolaget.	Om	det	inte	finns	utredning	om	vilken	

tid	på	dygnet	ett	svar	eller	en	ansökan	har	lämnats	eller	sänts,	

anses detta ha skett klockan 24.00.

 17.3.2 Försäkringsavtalets giltighet (16 §)
Försäkringsavtalet gäller efter den första försäkrings- 

periodens	utgång	för	en	avtalad	försäkringsperiod	i	sänder,	

om	inte	försäkringstagaren	eller	försäkringsbolaget	säger	upp	

avtalet.Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra 

orsaker,	vilka	nämns	senare	i	punkterna	17.4.2,	17.4.3	och	18.9.

17.4 Premie
 17.4.1 Premiebetalning (38 §)

Premien	ska	betalas	inom	en	månad	efter	det	att	försäkrings- 

bolaget	sänt	en	premiefaktura	till	 försäkringstagaren.	Den	

första	premien	behöver	dock	inte	betalas	förrän	försäkrings-

bolagets	ansvar	har	inträtt.	Senare	premier	behöver	inte	betalas	

före	den	avtalade	premieperiodens	eller	försäkringsperiodens	

början.	Om	försäkringsbolagets	ansvar	delvis	inträder	senare	

behöver	premien	för	denna	del	av	ansvaret	inte	betalas	förrän	

ansvaret	inträtt.	Om	försäkringstagarens	betalning	inte	täcker	

ett	och	samma	försäkringsbolags	alla	premiefordringar	har	

försäkringstagaren	rätt	att	bestämma	vilka	premiefordringar	

som	ska	avkortas	med	det	belopp	han	betalar.

 17.4.2 Dröjsmål med premien (39 §) 
Om	försäkringstagaren	har	försummat	att	betala	premien	inom	

den	tid	som	stadgas	i	17.4.1	har	försäkringsbolaget	rätt	att	säga	

upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att uppsägnings- 

meddelandet	avsändes.

Premieförbrukningen varierar under året och är som högst under sommarmånaderna. Det betyder att en försäkring 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%

14
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Om	försäkringstagaren	betalar	premien	före	uppsägningstidens	

slut,	upphör	försäkringen	likväl	inte	när	uppsägningstiden	löper	

ut.	Försäkringsbolaget	nämner	denna	möjlighet	i	uppsägning-

smeddelandet.

Om	 försummelsen	 att	 betala	 premien	 har	 berott	 på	 att	

försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av 

sjukdom,	arbetslöshet	eller	av	någon	annan	särskild	orsak,	

huvudsakligen	 utan	 egen	 förskyllan,	 upphör	 försäkringen	

trots uppsägningen först 14 dagar efter att hindret bortfallit. 

Försäkringen	upphör	dock	senast	tre	månader	efter	uppsäg- 

ningstidens	utgång.	I	uppsägningsmeddelandet	nämns	också	

denna	möjlighet	att	försäkringen	fortsätter	gälla	en	viss	tid.

Om	premien	inte	betalas	inom	ovan	i	punkt	17.4.1	avsedd	utsatt	

tid	 ska	 för	 dröjsmålstiden	 betalas	 dröjsmålsränta	 enligt	 

räntelagen.

 
 17.4.3 Betalning av försenad premie (42 §) 

Om	en	försäkringstagare	betalar	premien	efter	att	försäkringen	

upphört,	inträder	försäkringsgivarens	ansvar	dagen	efter	att	

premien	betalts.	Försäkringen	gäller	härvid	till	utgången	av	den	

ursprungligen	avtalade	försäkringsperioden,	räknat	från	det	att	

den på nytt trätt i kraft. 

Om	 försäkringsbolaget	 inte	 vill	 sätta	 i	 kraft	 en	 upphörd	

försäkring	meddelar	försäkringsbolaget	till	försäkringstagaren	

inom	14	dagar	från	och	med	premiebetalningen	att	försäkrings-

bolaget	vägrar	ta	emot	betalningen.

 

 17.4.4 Återbetalning av premie efter att avtalet upphört (45 §) 
Om	försäkringen	upphör	före	avtalad	tidpunkt	har	försäkrings-	

bolaget	rätt	till	premie	endast	för	den	tid	under	vilken	dess	

ansvar	varit	i	kraft.	Återstoden	av	den	redan	betalda	premien	

ska	återbetalas	till	försäkringstagaren.	Premie	återbetalas	dock	

inte,	om	i	ärendet	förfarits	svikligt	i	situationer	som	avses	i	punkt	

17.2.2.

Den	premie	som	skall	återbetalas	bestäms	på	basen	av	den	

uppburna risken i förhållande till hela risken och försäkrings-

tiden/-perioden.	Premiefördelningen	per	månad	framgår	ur	 

diagrammet	på	sid	14.	Betalar	försäkringsbolaget	ersättning	för	

totalförlust äger bolaget rätt att tillgodoräkna sig försäkring-

speriodens	fulla	premie.	Premiebelopp	på	mindre	än	8	euro	

behöver inte återbetalas separat.

17.5 Lämnande av information under avtalets giltighetstid
 17.5.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (6 §, 7 § och 9 §)

Efter att försäkringsavtalet ingåtts ska försäkringsbolaget 

till	 försäkringstagaren	 överlämna	 försäkringsbrevet	 och	

försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid ska 

försäkringsbolaget	 årligen	 informera	 försäkringstagaren	

om	försäkringsbeloppet	och	andra	sådana	omständigheter	

beträffande	försäkringen	som	är	av	uppenbar	betydelse	för	

försäkringstagaren	(årsmeddelande).	Om	försäkringsbolaget	

eller dess representant under försäkringens giltighetstid 

har	lämnat	försäkringstagaren	bristfällig,	oriktig	eller	vilse- 

ledande	information,	anses	försäkringsavtalet	gälla	med	det	

innehåll	som	försäkringstagaren	har	haft	skäl	att	sluta	sig	till	

utgående	från	den	information	han	fått,	om	denna	bristfälliga,	

oriktiga	eller	vilseledande	information	kan	anses	ha	inverkat	på	

försäkringstagarens	förfarande.	Detta	gäller	dock	inte	informa-

tion	som	försäkringsbolaget	eller	dess	representant	efter	ett	

inträffat	försäkringsfall	har	lämnat	om	en	framtida	ersättning.

 17.5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning  
(26 § och 34 §)
Försäkringstagaren	ska	meddela	försäkringsbolaget,	om	det	

i	de	förhållanden	som	uppgavs	när	försäkringsavtalet	ingicks	

eller	i	de	omständigheter	som	antecknats	i	försäkringsbrevet	

skett	en	sådan	förändring	som	innebär	en	väsentlig	fareökning	

och	som	försäkringsbolaget	 inte	kan	anses	ha	beaktat	när	

försäkringsavtalet ingicks. Försäkringstagaren ska underrätta 

försäkringsbolaget	om	en	sådan	förändring	senast	en	månad		

efter	det	att	han	erhållit	det	första	årsmeddelandet	efter	förän-

dringen.	Försäkringsbolaget	ska	påminna	försäkringstagaren	

om	denna	skyldighet	i	årsmeddelandet.

Om	 försäkringstagaren	 uppsåtligen	 eller	 av	 oaktsamhet	

som	inte	kan	anses	vara	ringa	har	underlåtit	att	anmäla	om	

fareökning,	kan	ersättningen	nedsättas	eller	förvägras.	Vid	

15
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bedömningen	av	om	ersättningen	ska	nedsättas	eller	förvägras	

ska	det	beaktas,	vilken	betydelse	den	förändrade	omständighet	

som	ökat	faran	har	haft	för	uppkomsten	av	skadan.	Dessutom	

ska	eventuellt	uppsåt	hos	försäkringstagaren	beaktas,	liksom	

också	arten	av	hans	oaktsamhet	samt	förhållandena	i	övrigt.

Om	försäkringstagaren	eller	den	försäkrade	lämnat	oriktiga	

eller	bristfälliga	uppgifter	och	premien	på	grund	av	detta	har	

avtalats	till	ett	lägre	belopp	än	vad	som	skulle	ha	varit	fallet	om	

riktiga	och	fullständiga	uppgifter	hade	lämnats,	ska	förhållan-

det	mellan	den	avtalade	premien	och	premien	beräknad	enligt	

riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning 

nedsätts.	Mindre	avvikelser	i	försäkringspremierna	ger	dock	

inte rätt till nedsättning av ersättningen.

 

17.6 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada
17.6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (31 § och 34 §) 
Den försäkrade ska iaktta i försäkringsbrevet eller försäkrings-

villkoren antecknade eller i övrigt skriftligen givna säkerhets-

föreskrifter.	Om	den	försäkrade	uppsåtligen	eller	av	oaktsamhet	

som	inte	kan	anses	vara	ringa	har	underlåtit	att	iaktta	säkerhets-

föreskrifterna kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Vid 

bedömningen	av	om	ersättningen	ska	nedsättas	eller	förvägras	

ska det beaktas vilken betydelse åsidosättandet av säkerhets-

föreskrifterna	har	haft	för	uppkomsten	av	skadan.	Dessutom	ska	

beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten 

av	hans	oaktsamhet	samt	förhållandena	i	övrigt.

 Ansvarsförsäkring (31 §)
Vid ansvarsförsäkring nedsätts eller förvägras inte ersättnin-

gen	på	grund	av	den	försäkrades	oaktsamhet.

Om	den	försäkrade	emellertid	har	underlåtit	att	iaktta	säker-	

hetsföreskrifterna	uppsåtligen	eller	av	grov	oaktsamhet	eller	

om	den	försäkrades	bruk	av	alkohol	eller	narkotika	har	inverkat	

på	försummelsen,	kan	ersättningen	nedsättas	eller	förvägras.	

Om	den	försäkrade	har	underlåtit	att	iaktta	säkerhetsföre-	

skrifterna	av	grov	oaktsamhet	eller	om	den	försäkrades	bruk		

av	alkohol	eller	narkotika	har	inverkat	på	försummelsen,	betalar	

försäkringsbolaget dock från en ansvarsförsäkring till skade-

lidande	fysisk	person	den	del	av	ersättningen	som	denne	inte	

har kunnat indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning 

eller konkurs befunnits vara insolvent.

 17.6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada (räddnings- 
plikt 32 §)
När	ett	försäkringsfall	inträffar	eller	är	omedelbart	hotande	

ska	 den	 försäkrade	 efter	 förmåga	 vidta	 åtgärder	 för	 att		

avvärja	och	begränsa	skadan.	Om	skadan	förorsakats	av	en	

utomstående	ska	den	försäkrade	vidta	de	åtgärder	som	är	

nödvändiga för att bevara försäkringsbolagets rätt gent- 

emot	skadevållaren.	Den	försäkrade	ska	t.ex.	försöka	klarlägga	

skadevållarens	identitet.	Om	skadan	har	förorsakats	genom	

straffbar	gärning	ska	den	försäkrade	ofördröjligen	meddela	

därom	till	polismyndigheterna	och	i	domstol	kräva	straff	för	

brottsförövarna,	om	 försäkringsbolagets	 fördel	 så	 kräver.	

Den	försäkrade	ska	även	i	övrigt	iaktta	de	föreskrifter	som	

försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa en 

skada.

Försäkringsbolaget ersätter skäliga kostnader för uppfyllande 

av	ovannämnda	räddningsplikt	även	om	försäkringsbeloppet	

därigenom	skulle	överskridas.	Om	den	försäkrade	uppsåtligen	

eller	av	oaktsamhet	som	inte	kan	anses	vara	ringa	har	åsidosatt	

sin	räddningsplikt	kan	ersättningen	till	honom	nedsättas	eller	

förvägras.	Vid	bedömningen	av	om	ersättningen	ska	nedsättas	

eller förvägras ska det beaktas vilken betydelse åsidosättandet 

har	haft	för	uppkomsten	av	skadan.	Därtill	ska	beaktas	even- 

tuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans 

oaktsamhet	samt	förhållandena	i	övrigt.

 Ansvarsförsäkring (32 §)
Vid ansvarsförsäkring nedsätts eller förvägras inte ersättnin-

gen	på	grund	av	den	försäkrades	oaktsamhet.

Om	den	försäkrade	emellertid	har	åsidosatt	sin	räddningsplikt	

uppsåtligen	eller	av	grov	oaktsamhet	eller	om	den	försäkrades	

bruk	av	alkohol	eller	narkotika	har	inverkat	på	försummelsen,	

kan ersättningen nedsättas eller förvägras.

Om	den	försäkrade	har	åsidosatt	sin	räddningsplikt	av	grov	

oaktsamhet	eller	om	den	försäkrades	bruk	av	alkohol	eller	

narkotika	har	inverkat	på	försummelsen,	betalar	försäkrings-	

bolaget dock från en ansvarsförsäkring till skadelidande fysisk 

person	den	del	av	ersättningen	som	denne	 inte	har	kunnat	

indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning eller konkurs 

befunnits vara insolvent.

17.7. Framkallande av försäkringsfall (30§ och 34 §)
 17.7.1 Uppsåtligt förorsakande av försäkringsfall 

Försäkringsbolaget	är	fritt	från	ansvar	gentemot	en	försäkrad	

som	har	framkallat	försäkringsfallet	uppsåtligen.

 17.7.2 Grov oaktsamhet samt bruk av alkohol eller narkotika 
Om	den	försäkrade	har	framkallat	försäkringsfallet	av	grov	

oaktsamhet	eller	om	den	försäkrades	bruk	av	alkohol	eller	

narkotika har inverkat på försäkringsfallet kan ersättningen 

till	honom	nedsättas	eller	förvägras.	Vid	bedömningen	av	om	

ersättningen ska nedsättas eller förvägras ska det beaktas 

vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för 

uppkomsten	av	skadan.	Därtill	ska	beaktas	eventuellt	uppsåt	

hos	den	försäkrade	eller	arten	av	hans	oaktsamhet	samt	för-	

hållandena	i	övrigt.	Om	det	är	fråga	om	en	ansvarsförsäkring,	

betalar	försäkringsbolaget,	trots	eventuell	nedsättning	eller	

vägran	av	ersättning,	till	skadelidande	fysisk	person	den	del	

av	ersättningen	som	denne	inte	har	kunnat	indriva	till	följd	av	

att den försäkrade vid utsökning eller konkurs befunnits vara 

insolvent.

17.8 Identifikation (33 §)
Vad	som	ovan	har	sagts	om	den	försäkrade	ifråga	om	förorsa-	

kande	av	försäkringsfall,	iakttagande	av	säkerhetsföreskrifter	

eller	uppfyllande	av	räddningsplikt	ska	på	motsvarande	sätt	

tillämpas	på	den	som

1.	 med	den	försäkrades	samtycke	är	ansvarig	för	ett	försäkrat	 

	 motordrivet	fordon	eller	släpfordon,	fartyg	eller	luftfartyg,

2.	tillsammans	med	den	försäkrade	äger	och	nyttjar	försäkrad	 

	 egendom	eller

3.	bor	i	gemensamt	hushåll	med	den	försäkrade	och	använder 

	 försäkrad	egendom	tillsammans	med	honom.

Vad	som	ovan	har	sagts	om	den	försäkrade	ifråga	om	iaktta-

gande	av	säkerhetsföreskrifter	ska	på	motsvarande	sätt	tilläm-

pas	på	den	som	på	grund	av	ett	arbets-	eller	tjänsteförhållande	

hos den försäkrade ska sörja för att säkerhetsföreskrifterna 

iakttas.

17.9 Otillräknelighet och nödläge (3  §) 
Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa 

sitt	ansvar	åberopa	de	ovannämnda	punkterna	17.6	och	17.7,	om	

den försäkrade när han förorsakade ett försäkringsfall eller 
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åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten var 

yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att 

han	inte	skulle	ha	kunnat	dömas	till	straff	för	brott.

Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa 

sitt	ansvar	åberopa	punkterna	17.5,	17.6	och	17.7,	om	den	för-	

säkrade när han förorsakade fareökningen eller försäkrings- 

fallet åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten 

handlade	i	syfte	att	förhindra	person-	eller	egendomsskada	

under	sådana	förhållanden	att	försummelsen	eller	åtgärden	

kunde	försvaras.	Vad	som	i	denna	punkt	har	sagts	om	den	för-	

säkrade	ska	även	tillämpas	på	den	som	i	punkt	17.8	identifieras	

med	den	försäkrade.

18. ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 

18.1 Ersättningssökandens skyldigheter (69 § och 72 §) 
Den	som	söker	ersättning	ska	till	försäkringsbolaget	överlämna	

sådana	handlingar	och	uppgifter	som	behövs	för	utredning	av	

försäkringsbolagets ansvar. Dylika är t.ex. de handlingar och 

uppgifter	med	vilkas	hjälp	det	kan	konstateras,	huruvida	ett	

försäkringsfallinträffat,	hur	stor	skada	som	uppkommit	och	

till	vem	ersättningen	ska	utbetalas.	Den	som	söker	ersättning	

är	skyldig	att	införskaffa	de	utredningar	som	han	bäst	får	till-

gång	till,	dock	med	beaktande	även	av	försäkringsbolagets	

möjligheter	att	införskaffa	utredningar.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän 

det	erhållit	ovannämnda	utredningar.

Om	den	som	söker	ersättning	efter	ett	försäkringsfall	svikligen	har	

lämnat	försäkringsbolaget	oriktiga	eller	bristfälliga	uppgifter,	

vilka	är	av	betydelse	för	bedömningen	av	försäkringsbolagets	

ansvar,	kan	ersättningen	nedsättas	eller	förvägras	enligt	vad	

som	är	skäligt	med	hänsyn	till		omständigheterna.

18.2 Preskription av rätt till ersättning (73 §) 
Försäkringsersättning	ska	sökas	hos	försäkringsbolaget	inom	

ett	år	från	det	att	ersättningssökanden	fått	kännedom	om	

försäkringens	giltighet,	försäkringsfallet	och	skadepåföljden	

med	anledning	av	försäkringsfallet.	Ersättningsanspråket	ska	i	

varje	händelse	framläggas	inom	tio	år	från	det	att	försäkrings-

fallet	inträffat	eller,	om	försäkringentecknats	i	händelse	av	

skadeståndsskyldighet,	från	det	att	skadepåföljden	uppkom-

mit.	 Med	 framläggande	 av	 ersättningsanspråk	 jämställs	

anmälan	om	försäkringsfallet.	Om	ersättningsanspråk	inte	

framläggs	inom	denna	tid	förlorar	ersättningssökanden	sin	

rätt till ersättning.

18.3 Försäkringsbolagets skyldigheter (7 §, 8 §, 9 §, 67 §, 68 § och 
70 §)
Efter inträffat försäkringsfall ska försäkringsbolaget till den 

som	söker	ersättning,	t.ex.till	den	försäkrade	och	vid	ansvars-	

försäkring	i	situationer	som	avses	i	punkt	18.10.4	till	den	skade-	

lidande,	lämna	uppgifter	om	försäkringens	innehåll	och	om	

förfarandet	vid	ansökan	om	ersättning.	Eventuella	förhands-	

uppgifter	till	ersättningssökanden	om	framtida	ersättning,	

ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar 

inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Försäkringsbolaget	 ska	 med	 anledning	 av	 ett	 inträffat	

försäkringsfall	utan	dröjsmål	och	senast	en	månad	efter	det	

att	bolaget	fått	de	handlingar	och	uppgifter	som	är	nödvändiga	

för utredandet av dess ansvar betala ut ersättning enligt 

försäkringsavtalet	eller	meddela	att	någon	ersättning	inte	beta-

las.	Om	ersättningsbeloppet	inte	är	ostridigt,	ska	försäkrings-

bolaget	dock	betala	den	ostridiga	delen	av	ersättningen	inom	

ovan angiven tid.

Ifråga	om	ersättningsbeslut	som	gäller	ansvarsförsäkring	

ska försäkringsbolaget också underrätta den skadelidande. 

Försäkringsbolaget ska när försäkringsersättning betalas till 

en	omyndig	underrätta	förmyndarmyndigheten	i	den	omyndiges	

hemkommun,	om	ersättningen	innefattar	annat	än	ersättning	

för	kostnader	eller	förmögenhetsförluster,	ifall	ersättningens	

totalbelopp är större än 1 000 euro. På försenad ersättning ska 

försäkringsbolaget	erlägga	dröjsmålsränta	enligt	räntelagen	

(633/82).

18.4 Kvittning
I	enlighet	med	allmänna	kvittningsförutsättningar	kan	från	

ersättningen	avdras	obetalda	förfallna	premier	och	andra	för-

fallna	fordringar	som	försäkringsbolaget	har.

18.5 Försäkringsersättning
 18.5.1 Överförsäkring och berikandeförbud (57 §) 

Egendom	eller	intresse	är	överförsäkrat,	om	det	försäkrings- 

belopp	som	anges	i	försäkringsavtalet	avsevärt	överstiger	den	

försäkrade	egendomens	eller	det	försäkrade	intressets	rätta	

värde.

Försäkringsbolaget	är	inte	skyldigt	att	med	anledning	av	ett	

försäkringsfall	som	har	drabbat	överförsäkrad	egendom	eller	

ett	överförsäkrat	intresse	betala	ut	mera	i	ersättning	än	vad	

som	behövs	 för	att	 täcka	skadan.	Om	försäkringsbeloppet	

dock	väsentligen	grundar	sig	på	en	värdering	som	har	gjorts	av	

försäkringsbolaget eller dess representant ska ersättningen 

betalas	enligt	försäkringsbeloppet,	utom	i	det	fall	att	värde-	

ringen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen har 

lämnat	oriktiga	eller	bristfälliga	uppgifter.

 18.5.2 Underförsäkring (58 §)
Egendom	eller	intresse	är	underförsäkrat,	om	det	försäkrings-	

belopp	som	anges	i	försäkringsavtalet	avsevärt	understiger	

den	försäkrade	egendomens	eller	det	försäkrade	intressets	

rätta	värde.	Försäkringsbolaget	är	skyldigt	att	med	anledning	

av	ett	försäkringsfall	som	har	drabbat	underförsäkrad	egendom	

eller ett underförsäkrat intresse ersätta endast en så stor del 

av	skadan	som	motsvarar	förhållandet	mellan	försäkringsbe-

loppet	och	egendomens	eller	intressets	värde.	Om	försäkrings-

beloppet	dock	väsentligen	grundar	sig	på	en	värdering	som	

har gjorts av försäkringsbolaget eller dess representant ska 

ersättning	betalas	enligt	skadebeloppet,	dock	högst	upp	till	

försäkringsbeloppet.

18.6 Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut (8 §, 68 § och 
74 §)
Försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till sitt för-

fogande	olika	medel	att	få	försäkringsbolagets	beslut	ändrat.	

Han	har	rätt	att	väcka	talan	mot	försäkringsbolaget.	Före	det	

kan	han	hos	Försäkrings-	och	finansrådgivningen	be	om	råd	

och	handledning.	Han	kan	även	hos	Försäkrings-	och	finansråd- 

givningen	eller	hos	nämnder	anhålla	om	en	rekommendation	

om	avgörande.	Anhållan	om	en	rekommendation	om	avgörande	

hindrar	 inte	att	 talan	väcks.	Däremot	 tar	Försäkrings-	och	

finansrådgivningen	eller	nämnderna	inte	upp	till	behandling	

ett	ärende	som	har	behandlats	eller	anhängiggjorts	vid	domstol.

 18.6.1 Självrättelse
Om	försäkringstagaren	eller	ersättningssökanden	misstänker	
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ett fel i försäkringsbolagets ersättningsbeslut eller i något 

annat	beslut	har	han	rätt	att	få	närmare	information	om	de	

omständigheter	som	har	lett	fram	till	avgörandet.	Försäkrings-

bolaget	ska	korrigera	beslutet,	om	nya	utredningarger	anledning	

därtill.

 18.6.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder som 
utfärdar rekommendationer om avgöranden
Om	försäkringstagaren	eller	ersättningssökanden	är	missnöjd	

med	försäkringsbolagets	beslut	kan	han	be	om	råd,	handledning	

och	rekommendation	om	avgörande	hos	Försäkrings-	och	finans- 

rådgivningen.	Det	är	ett	opartiskt	organ	som	har	till	uppgift	

att	ge	konsumenterna	råd	i	försäkrings-	och	ersättningsären-

den. Försäkringsbolagets beslut kan även hänskjutas till 

Försäkringsnämnden,	som	verkar	i	anslutning	till	Försäkrings-	

och	finansrådgivningen.	Nämnden	har	till	uppgift	att	ge	rekom-

mendationer	om	avgöranden	i	tvister	som	gäller	tolkning	och	

tillämpning	av	lag	och	försäkringsvillkor	i	försäkringsförhål-

landen. Försäkringsbolagets beslut kan också hänskjutas till 

konsumenttvistenämnden,	 som	 ger	 rekommendationer	 om	

avgöranden	med	stöd	av	konsumentskyddslagstiftningen.

Rådgivningsservicen	och	nämndernas	utlåtanden	erhålls	gratis.

 18.6.3 Tingsrätt
Om	försäkringstagaren	eller	ersättningssökanden	inte	nöjer	sig	

med	försäkringsbolagets	beslut	kan	han	överlämna	ärendet	för	

avgörande	hos	dispaschören	eller	väcka	talan	mot	försäkrings-

bolaget. Talan kan väckas antingen vid tingsrätt på partens 

hemort	 i	Finland	eller	vid	 tingsrätt	på	försäkringsbolagets	

hemort	eller	på	skadeorten,	såvida	inte	annat	följer	av	Finlands	

internationella avtal.

En	ersättningsutredning	hos	dispaschören	måste	alltid	göras	

före	en	domstolsbehandling.	Ett	avgörande	hos	dispaschören	

måste	sökas	eller	talan	med	anledning	av	försäkringsbolag-

ets	beslut	ska	väckas	inom	tre	år	efter	att	parten	fått	skriftligt	

besked	om	för	säkringsbolagets	beslut	och	om	denna	tidsfrist.	

Efter att tidsfristen löpt ut föreligger inte längre rätt att väcka 

talan.	Behandling	i	nämnd	avbryter	preskriptionstiden	för	rätten	

att väcka talan.

18.7 Försäkringsbolagets regressrätt (75 §)
 18.7.1 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje man

Den försäkrades rätt att av för skadan ersättningsansvarig 

tredje	man	kräva	ersättningsbelopp	övergår	till	försäkrings-	

bolaget	upp	till	det	ersättningsbelopp	som	bolaget	betalat.	Om	

skadan	har	förorsakats	av	tredje	man	i	egenskap	av	privatper-

son,	arbetstagare,	tjänsteman	eller	annan	med	dessa	enligt	

skadeståndslagens	3	kapitel	1	§	jämställbar	person,	uppkommer	

för	försäkringsbolaget	regressrätt	gentemot	den	ifrågavarande	

personen	endast	om	denne	förorsakat	skadan	uppsåtligen	eller	

av	grov	oaktsamhet	eller	om	han	är	ersätt-	ningsansvarig	för	

skadan	oberoende	av	oaktsamhet.

 

 18.7.2 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot försäkrings- 
tagaren, den försäkrade eller person som identifieras med den 
försäkrade
Om	en	försäkringstagare,	försäkrad	eller	person	som	iden-	

tifieras	med	den	försäkrade	enligt	punkt	17.8	har	förorsakat	

försäkringsfallet eller åsidosatt sin skyldighet enligt punk- 

terna	 17.2.2	 (upplysningsplikt),	 17.5.2	 (upplysningsplikt	 vid	

fareökning),	17.6.1	(skyldighet	att	iaktta	säkerhetsföreskrifter)	

och 17.6.2 (skyldighet att avvärja och begränsa en skada) får 

försäkringsbolaget helt eller delvis återkräva den ersättning 

som	bolaget	betalt	till	en	försäkrad	som	avses	i	punkt	18.10.1.	

Försäkringsbolaget	får	med	stöd	av	regressrätten	återkräva	

hela	ersättningen,	om	försäkringsbolaget	på	de	grunder	som	

anges	i	punkterna	17.2.2,	17.5.2,	17.6.1,	17.6.2	och	17.7	skulle	vara	

fritt	från	ansvar	eller	berättigat	att	förvägra	ersättning.	Om	

ersättningen	hade	nedsatts	enligt	punkterna	 17.2.2,	 17.5.2,	

17.6.1,	17.6.2	och	17.7	får	försäkringsbolaget	återkräva	den	del	

av	ersättningen	som	motsvarar	nedsättningen.

18.8 Ändring av försäkringsavtal
 18.8.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden (18 §)

Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden  

ändra	premien	eller	andra	avtalsvillkor	så	att	de	motsvarar	de	

nya	förhållandena	om

1. försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin 
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upplysningsplikt	enligt	punkt	17.2.2	eller	om

2. det	 under	 försäkringsperioden,	 i	 de	 förhållanden	 som	

försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för 

försäkringsbolaget	när	avtalet	ingicks	eller	i	någon	omstän-

dighet	 som	 antecknats	 i	 försäkringsbrevet	 har	 skett	 en	

sådan	förändring	som	avses	i	punkt	17.5.2.	Efter	att	ha	fått		

kännedom	om	ovannämnd	omständighet	ska	försäkrings- 

bolaget	utan	obefogat	dröjsmål	sända	ett	meddelande	om	hur	

och	från	vilken	tidpunkt	premien	eller	övriga	avtals-villkor	

ändras.	I	meddelandet	ska	nämnas	att	försäkringstagaren	

har rätt att säga upp försäkringen.

 18.8.2 Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkring-
speriod (19 §)

 A. Anmälningsförfarande
Vid fortlöpande försäkringar har försäkringsbolaget rätt att 

inför övergången till ny försäkringsperiod ändra försäkrings- 

villkoren,	premien,	självrisken	och	övriga	avtalsvillkor,	när	grun-

den	för	ändringen	utgörs	av:

• ny	eller	ändrad	lagstiftning	eller	myndighetsföreskrift

• en	oförutsedd	förändring	i	omständigheterna	(t.ex.	internatio-

nell	kris,	exceptionell	naturföreteelse,	katastrofartad	olycka).

• en förändring i skadekostnaden eller en förändring i förhållan-

det	mellan	utbetalda	försäkringsersättningar	och	försäkrings- 

premierna	

• en	förändring	 i	sådana	föränderliga	omständigheter	eller	

förhållanden	som	enligt	försäkringsbolagets	premiegrunder	

inverkar	på	försäkringspremiens	storlek.	Sådana	kan	vara	

exempelvis	 förändringar	 i	 försäkringstagarens	 eller	 det	

försäkrade	objektets	ålder	eller	boningsort	liksom	även	förän-

dringar	exempelvis	i	försäkringsobjektets	egenskaper	eller	

skadeutvecklingen.	På	basis	av	tidigare	nämnda	förändringar	

kan	försäkringspremien	eller	försäkringsvillkoren	ändras	så	

att	de	bättre	motsvarar	risken.

• en förändring i avtalsvillkoren för försäkringsbolagets åter-

försäkringsskydd 

• en	förändring	i	försäkringens	administrations-	eller	omkost-

nader.

Försäkringsbolaget	har	dessutom	rätt	att	i	försäkringsvillkoren	

göra	mindre	ändringar	som	inte	påverkar	försäkringsavtalets	

huvudsakliga	innehåll.	Om	försäkringsbolaget	företar	änd-

ringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet ska bolaget 

i	samband	med	premiefakturan	sända	försäkringstagaren	ett	

meddelande	om	hur	premien	eller	övriga	avtalsvillkor	ändras.	

I	meddelandet	ska	nämnas	att	försäkringstagaren	har	rätt	att	

säga	upp	försäkringen.	Ändringen	träder	i	kraft	vid	ingången	av	

den	försäkringsperiod	som	först	följer	sedan	en	månad	förflutit	

från	det	meddelandet	avsändes.

 B.  Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp
Om	försäkringsbolaget	ändrar	försäkringsvillkor,	premier,	eller	

övriga	avtalsvillkor	i	andra	fall	än	sådana	som	nämns	i	punkt	

A	(eller	om	bolaget	slopar	en	kraftigt	marknadsförd	förmån	ur	

försäkringen),	ska	försäkringsbolaget	säga	upp	försäkringen	att	

upphöra när försäkringsperioden går ut. Uppsägningen ska ske 

skriftligen	senast	en	månad	före	försäkringsperiodens	utgång.

18.9. Försäkringsavtalets upphörande
 18.9.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen (12 §)

Försäkringstagaren	har	rätt	att	när	som	helst	säga	upp	en	

försäkring att upphöra under försäkringsperioden.

Uppsägningen ska ske skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. 

Om	försäkringstagaren	inte	har	angivit	något	datum,	upphör	

försäkringen	att	gälla	när	uppsägningsmeddelandet	har	över-

lämnats	eller	avsänts	till	försäkringsbolaget.

 18.9.2 Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under 
försäkringsperioden (15 §)
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring att 

upphöra	under	försäkringsperioden,	om

1. försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen 

meddelades	har	lämnat	oriktiga	eller	bristfälliga	upplysningar	

och	om	försäkringsbolaget	inte	skulle	ha	meddelat	försäkrin-

gen	om	det	hade	känt	till	det	rätta	sakförhållandet;

2. det	 under	 försäkringsperioden,	 i	 de	 förhållanden	 som	

försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för 



Båtförsäkringsvillkor Finland, 01.02.202220

försäkringsbolaget	när	avtalet	ingicks	eller	i	någon	omstän-

dighet	 som	 antecknats	 i	 försäkringsbrevet	 har	 skett	 en	

förändring	som	innebär	en	väsentlig	fareökning	och	som	

försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när avtalet 

ingicks;

3. den	försäkrade	uppsåtligen	eller	av	grov	oaktsamhet	har	

åsidosatt	en	säkerhetsföreskrift;

4. den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen 

eller	av	grov	oaktsamhet	eller

5. den	försäkrade	efter	försäkringsfallet	svikligen	har	lämnat	

försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar  

som	är	av	betydelse	för	bedömningen	av	försäkringsbolag-

ets ansvar.

Försäkringsbolaget	ska	efter	att	ha	fått	vetskap	om	uppsägn-

ingsgrunden	utan	obefogat	dröjsmål	säga	upp	försäkringen	

skriftligen.	I	uppsägningsmeddelandet	ska	uppsägningsgrun-

den	nämnas.	Försäkringen	upphör	att	gälla	en	månad	efter	att	

meddelandet	har	avsänts.

 18.9.3 Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid  
försäkringsperiodens utgång (16 §)
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen att 

upphöra	vid	försäkringsperiodens	utgång.	I	uppsägningsmed-

delandet	ska	uppsägningsgrunden	nämnas.	Uppsägningen	ska	

ske	skriftligen	senast	en	månad	före	försäkringsperiodens	

utgång.

 18.9.4 Ägarbyte (63 §)
Försäkringsavtalet	upphör	att	gälla	om	den	försäkrade	egen-

domen	genom	rättshandling	övergår	till	annan	ny	ägare	än	

till	försäkringstagaren	själv	eller	till	dennes	dödsbo.	Om	ett	

försäkringsfall	inträffar	inom	14	dagar	efter	äganderättens	

övergång	har	egendomens	nya	ägare	dock	rätt	till	ersättning,	

såvida	han	inte	själv	har	tecknat	en	försäkring	för	egendomen.

18.10 Tredje mans rätt
 18.10.1 Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendoms-  

försäkring gäller (62 §)
Utöver	vad	som	i	dessa	försäkringsvillkor	har	stadgats	om	

den	försäkrade,	gäller	en	egendomsförsäkring	till	förmån	för	

ägare,	den	som	köpt	egendomen	med	äganderättsförbehåll,	den	

som	har	panträtt	eller	retentionsrätt	i	egendomen	samt	även	

i	övrigt	till	förmån	för	den	som	bär	risken	för	egendomen.	Om	

andra	försäkringar	har	fogats	till	egendomsförsäkringen,	t.ex.	

en	ansvars-,	rättsskydds-	eller	avbrottsförsäkring,	upphör	en	

sådan	försäkring	omedelbart	att	gälla	då	egendomen	övergår	

till ny ägare.

 18.10.2 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall har  
inträffat (65 §)
Försäkringsbolaget får i syfte att nedsätta eller förvägra 

ersättningen,	gentemot	en	försäkrad	som	avses	i	föregående	

punkt	åberopa	stadgandena	om	försäkringstagarens	eller	en	

annan försäkrads åsidosättande av upplysningsplikt (punkt 

17.2.2)	eller	anmälan	om	fareökning	(punkt	17.5.2)	endast	i	det	fall	

att	en	försäkrad	som	avses	i	punkt	18.10.1	före	försäkringsfallet	

hade	eller	borde	ha	haft	kännedom	om	försäkrings-tagarens	

eller någon annan försäkrads förfarande.

Varje	 försäkrad	har	 rätt	 till	den	ersättning	som	betalas	ut	

med	 anledning	 av	 ett	 försäkringsfall.	 Försäkringstagaren	

får	dock	med	bindande	verkan	för	den	försäkrade	förhandla	

med	försäkringsbolaget	samt	lyfta	ersättningen,	utom	då	den	

försäkrade	nämns	vid	namn	i	avtalet	eller	har	uppgivit	att	han	

själv	bevakar	sin	rätt	eller	då	det	är	fråga	om	en	intecknings- 

havares rätt att få betalning ur ersättningen.

 18.10.3 Företrädesrätt till betalning ur ersättningen (66 §)
Gäller	en	egendomsförsäkring	till	förmån	för	en	person	som	

till	 säkerhet	 för	sin	 fordran	har	panträtt	 i	 egendomen,	har	

denne,	även	om	fordran	inte	har	förfallit	till	betalning,	rätt	att	

före	ägaren	få	betalning	ur	ersättningen,	om	ägaren	inte	har	

reparerat skadan eller ställer säkerhet för reparationen. Vad 

som	här	sagts	gäller	på	motsvarande	sätt	till	förmån	för	den	

som	i	egendomen	har	retentionsrätt	till	säkerhet	för	en	fordran	

som	förfallit	till	betalning.	Ägaren	har	rätt	att	få	betalning	ur	

ersättningen	före	den	som	köpt	egendomen	med	äganderätts-

förbehåll. Angående en inteckningshavares rätt att få betalning 

ur	ersättningen	gäller	vad	som	stadgats	om	inteckningshavares	

rätt till försäkringsersättning.

 18.10.4 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvars- 
försäkring (67 §)
Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att kräva 

ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkrings- 

bolaget,	om	den	försäkrade	har	försatts	i	konkurs	eller	annars	är	

insolvent.	Om	ett	ersättningskrav	riktas	till	försäkringsbolaget	

ska	bolaget	utan	obefogat	dröjsmål	underrätta	den	försäkrade		

om	saken	samt	ge	honom	tillfälle	att	lägga	fram	en	utredning	

om	försäkringsfallet.	Den	försäkrade	ska	också	informeras	om	

ärendets senare handläggningsskeden.

Om	försäkringsbolaget	godkänner	den	skadelidandes	ersätt-	

ningskrav är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

 18.10.5 Den skadelidandes rätt till sökande av ändring vid ansvars- 
försäkring (68 §)
Den	skadelidande	har	rätt	att	med	anledning	av	ersättnings-	

beslutet	väcka	talan	mot	försäkringsbolaget	eller	hänskjuta	

ärendet	till	Försäkrings-	och	finansrådgivningen,	Försäkrings-	

nämnden	eller	konsumenttvistenämnden	enligt	punkt	18.6.

18.11 Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal
I	lagen	om	försäkringsavtal	återfinns	stadganden	också	om	

följande	frågor:

• Tillämpningsområde	(1	§)

• Bestämmelsens	tvingande	karaktär	(3	§)

• Fall där oriktiga upplysningar eller riskökning saknar betydelse 

(35 §)

• Premiebetalning	genom	bank	(44	§)

• Preskription	av	premiefordran	(46	§)

• Dubbelförsäkring (59 §)

• Fördelning av försäkringsgivarnas ansvar vid dubbel- 

försäkring (60 §)

• Betalning till fel person (71 §)
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