Försäkring Båt
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Öckerö sockens ömsesidiga båtförsäkringsbolag
Produkt: Båtförsäkring Båt 19
Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Båtförsäkring är ett försäkringsskydd för dig och din båt. Du kan välja mellan Båtförsäkring Ansvar, Båtförsäkring BAS eller
Båtförsäkring MAX samt tilläggsförsäkringar för uthyrning eller utökat geografiskt område.

Båtförsäkring MAX (inklusive Båtförsäkring BAS)
Maskinskada
✓ vid skada på motor, backslag, drev och
annan maskinell utrustning.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för:
✓ Dig som ägare och huvudsaklig brukare av
båten.
✓ Annan som med ditt tillstånd använder båten.
✓ Person som skadas vid aktivitet
med eller användande av den
försäkrade båten.
Vad är försäkrat
✓ Båt och motor.
✓ Utrustning som hör till båten eller
motorn och som anses normala för
båttypen.
✓ Släpjolle med tillhörande motor.
✓ Personliga tillhörigheter.
✓ Uppläggningsmaterial.

Allrisk
✓ vid skada på båttillbehör, sanering av
tank vid feltankning samt skadade eller
tappade nycklar
✓ högre ersättningsbelopp för
personliga tillhörigheter,
uppläggningsmaterial och
oregistrerad båtvagn.
Assistans
✓ bogsering till varv, transport av bränsle
eller reservdelar.
Avbrottsersättning
✓ ersätter 250 kronor per dag vid en skada.
Tilläggsförsäkring
vid uthyrning
vid utökat geografiskt område.

Försäkringen ersätter
Båtförsäkring Ansvar
✓ vid skador som du orsakar på annan
person eller annans egendom.
Båtförsäkring BAS (inklusive Båtförsäkring Ansvar)
Sjöskada
✓ vid grundstötning, kollision och sjunkning,
skada på rutor och segelbåtsrigg eller
annan plötslig och oförutsedd utifrån
kommande händelse.
Uppläggnings- och transportskada
✓ vid kranlyft, av- och påriggning, transport
eller då båten är på land.
Brand
✓ vid brand, blixtnedslag och explosion samt
skada på elektriska kablar genom
kortslutning.
Stöld och skadegörelse
✓ vid stöld, stöldförsök och skadegörelse.
Rättsskydd
✓ vid tvist i samband med en båtskada
eller vid köp, försäljning eller
reparation av båten.

Vad ingår inte i försäkringen?
I båtförsäkringen (Ansvar, BAS och MAX)
ingår inte skydd för bland annat
✗ när båten används i förvärvsverksamhet
✗ när båten hyrs ut eller lånas ut mot ersättning
✗ bedrägeri eller förskingring
✗ deltagande i hastighetstävling för motorbåt
eller vattenskoter
✗ skada som leverantör eller annan
ansvarar för enligt lag, garanti eller
liknande åtagande
✗ permanent förtöjningsutrustning, boj och
boj- kätting, båtlyft, slip, ramp och
brygga
✗ registrerat släpfordon.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
! Om du är straffbart påverkad av alkohol eller narkotika. Försäkringen har begränsningar och här ser du de
viktigaste.
! Stöld eller skadegörelse som gjorts av någon som tillhör Försäkringen ersätter marknadsvärdet av den stulna
eller det egna hushållet. skadade egendomen, högst försäkringsbeloppet.

! Skadaorsakad av frysning, korrosion, fukt, mögel eller saker finns ett högsta ersättningsbelopp. I
försäkringsvillkoren kan du läsa mer.
! Kostnad för att reparera sådan del av egendom som tidigare varit bristfällig på grund av konstruktions-,
tillverknings- eller materialfel, slitage, ålder, korrosion, röta eller bristande underhåll och vård.
Försäkringen täcker inte:
! Egendom som du inte äger.
! Skada som du framkallat genom uppsåt
eller.grov vårdslöshet.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön
✓
med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen
Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för
försäkringen och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har
förändrats.
Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren.
Aktsamhets- krav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa
fast din utombordsmotor eller förtöja båten ordentligt. Om du inte följer dessa regler kan du få lägre ersättning vid
skada eller förlust. Läs om aktsam- hetskraven i försäkringsvillkoret.
När en skada inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.
När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan tid och gäller från den dag som anges i
försäkringsbrevet. Din försäkring förnyas normalt om den inte har sagts upp till försäkringstidens slut, eller om det
framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte ska förnyas.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen
genom att höra av dig till oss. Du kan också säga upp försäkringen i samband med förnyelsen.

