Förköpsinformation Båtförsäkring 2020-08-01
Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en
översiktlig information om vad din båtförsäkring kan omfatta. Du har rätt
att få denna information innan du köper försäkringen och det är viktigt
att du läser och därefter sparar informationen. Om du råkar ut för en
skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt
försäkringsbrev som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar
och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren
hittar du på www. icaforsakring.se

A Allmänna försäkringsvillkor
Betalning
Vid nyteckning träder försäkringen i kraft omedelbart vid tecknandet,
under förutsättning att du betalar din premie senast fjorton dagar efter
att vi avsänt krav på betalning till dig. Detsamma gäller vid teckning av
tilläggsförsäkring eller höjning av försäkringsbeloppet samt om du på
annat sätt fått en premiehöjning. Om försäkringen innebär en förnyelse
av redan gällande försäkring, ska premien senast ha bokförts på vårt
konto samma dag som den nya försäkringsperioden börjar. Vid
betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 60 kr.
Upplysningsplikt
Du som försäkringstagare måste lämna korrekta uppgifter och upplys
ningar som kan ha betydelse för ICA vid tecknandet av försäkringen.
Detsamma gäller om du först senare inser eller borde ha insett att du
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att ange
ett korrekt marknadsvärde på det du önskar försäkra. Om något
förhållande som påverkar din försäkrade egendom ändras, måste du
snarast möjligt meddela oss detta. Förhållanden som innebär en
riskökning, kan vid underlåtenhet att meddela dem, innebära att din
ersättning sätts ned.
Försäkringens löptid och uppsägning
Försäkringen löper under ett år och förnyas automatiskt vid periodens
slut. Om du vill säga upp försäkringen vid försäkringstidens utgång, kan du
göra uppsägningen när som helst dessförinnan. Du får när som helst säga
upp din försäkring med omedelbar verkan, om ditt försäkringsbehov har
bortfallit.

B Generella försäkringsvillkor
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Vad är försäkrat?
Försäkringen omfattar den försäkrade båten, dess tillbehör, motor samt
för segel, inombordsmotorbåt jolle upp till 10 000 kr. Försäkringen
omfattar också din personliga lösegendom upp till 5 000 kr.
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller året runt både på land och i sjön. Mellan 1 november
och 31 mars tillämpas en dubbel självrisk för sjöskador samt vissa
stöldskador. Se mer under ”Vad måste man som kund betala vid en
skada?” nedan.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, Finland, Danmark och i respektive länders
territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och
territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav
samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm–
Lindesnes.

Vad gäller försäkringen inte för?
Det finns undantag då försäkringen inte lämnar någon ersättning.
Exempel på orsaker till att försäkringsersättning inte betalas är:
• Båten har använts i yrkesmässig trafik.
• Båten har varit uthyrd.
• Båten har bytt ägare.
• Båten har inte skyddats mot frysning, snö, frost, is, smältvatten.
• Skadan är uppkommen genom förskingring, bedrägeri eller olovligt
brukande.
• Skadan består enbart av nedsmutsning eller repor i båtens ytskikt.
• Skadan är en följd av konstruktions- eller materialfel, förslitning, ålder,
korrosion m.m.
• Skadan är orsakad av mögel, djur, ohyra eller frätning från t.ex.
batterisyra.
• Skadan eller förlusten avser bränsle eller liknande, bryggor, bojar,
permanenta förtöjningsanordningar eller liknande, kontanter, smycken
eller liknande, mat- och dryckesvaror, tobaksvaror eller djur.
• Maskinskada orsakad av förslitning eller felaktig service.
Vad måste man som kund betala vid en skada?
Vid de flesta skadehändelser behöver du betala en självrisk. Självrisken
framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren. Dessutom kan
du i vissa fall bli åldersavdrag och aktsamhetsavdrag som gör att
ersättningen blir lägre.
Vid vissa situationer gäller försäkringen med en dubblerad självrisk.
Exempel på viktiga sådana tillfällen är:
• Sjöskador och stöldskador i sjön mellan 1 november och 31 mars
• Stöldskador mellan 1 november och 31 mars, förutom stöld av hel båt
på land, på egendom som ej är inlåst.
• Sjunkskador
Allmänna aktsamhetskrav
Försäkringen har vissa aktsamhetskrav (även kallat säkerhetsföreskrifter)
och om dessa inte uppfyllts görs ett aktsamhetsavdrag med 25 % till 100 %
på din försäkringsersättning. Nivån på aktsamhetsavdraget är beroende
av hur stor betydelse försummelsen har haft för skadans inträffande,
graden av vårdslöshet eller uppsåt samt övriga omständigheter.
Nedan följer exempel på viktiga aktsamhetskrav.
• Ingen som är påverkad av narkotika, alkohol, starka mediciner eller
andra berusningsmedel får delta vid handhavande av båten.
• Båten ska framföras med särskild hänsyn till de internationella
sjövägsreglerna och andra regler som syftar till att förhindra olycks.
händelser.
• Båten ska ägnas relevant tillsyn samt normalt och relevant underhåll.
• Vissa båtar måste ha brandsläckare.
• Båten ska vara i sjövärdigt skick.
• Båten ska hållas länsad.
• Jollen ska täckas vid färd över öppet vatten.

C Skador på egendom

F Tilläggsförsäkring

C1 Sjöskada

MASKIN OCH ELEKTRONIKSKADA
Ersätter skada på motor, backslag/drev och annan maskinell utrustning
orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Ersätter grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig
och oförutsedd utifrån kommande händelse. För segelbåt ersätts också
skada på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder (>10 m/s).
Särskilda aktsamhetskrav
• Besättningen ska framföra båten med gott sjömanskap.
• Föraren ska uppfylla myndighets krav på formell nautisk kompetens.
• Båten ska förtöjas för storm och så att den klarar vind och sjö som kan
förekomma på platsen.

C2 Uppläggnings- och transportskada
Ersätter om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom
en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
Särskilda aktsamhetskrav
• Båten ska skyddas från kraftfulla vindar, svallsjö och extremt högvatten.
• Båten ska vara ändamålsenligt stöttad och surrad.

C3 Stöld och skadegörelse
Ersätter om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.
Särskilda aktsamhetskrav
• Utombordsmotor under 200 hk ska vara låst vid båten med SSF-godkänt
motorlås.
• Båttillbehör och personlig lösegendom ska förvaras i låst utrymme.
• Om båten förvaras på trailer ska trailern vara inlåst eller fastlåst med
SSF-godkänt lås av lägst klass tre, eller låst med ett SSF-godkänt
trailerlås.

C4 Brandskada
Ersätter om båten skadas av brand eller blixtnedslag.
Särskilda aktsamhetskrav
• Brandfarlig vätska och gas ska förvaras i därför särskilt avsett kärl
• Batteriladdningsutrustning som används för båten ska alltid vara av
marin typ. Laddningsutrustningen ska om så krävs vara korrekt
installerad av behörig fackman. Landströmsutrustning ska följa kraven
för CE-märkning samt, om så krävs, vara korrekt installerad av behörig
fackman.
• När båten står på land får inte värmare eller annan batteriladdnings
utrustning än sådan som nämns ovan vara tillkopplad utan att båten är
under ständig uppsikt.

C5 Assistans
Ersätter bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av
reservdelar och bränsle.

C6 Allrisk
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Ersätter plötslig och oförutsedd skada på båten (utom motor och
drivlina), lös båtutrustning och personlig lösegendom.
Särskilda aktsamhetskrav
• Båt och utrustning ska handhas och förvaras med omsorg och
aktsamhet så att skada så långt möjligt kan undvikas.

D Ansvarsskada
Ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadestånds
skyldig.

E Rättsskydd
Ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid
till exempel köp och försäljning av båten.

Särskilda aktsamhetskrav
• Motor och övrig maskinell utrustning ska underhållas och vårdas enligt
tillverkarens serviceinstruktioner.
• Motor och övrig maskinell utrustning ska köras och användas enligt
tillverkarens instruktioner.Se I de fullständiga villkor för framgår se vilka
fullständiga övriga krav som finns för att du ska kunna få ersättning.

Grundläggande information
och kontaktuppgifter
ICA Försäkring AB är ett registrerat försäkringsbolag och distribuerar
denna försäkring åt HDI Global Specialty SE, Sverige Filial,
org.nr: HRB 211924 (Tyskland) via Svedea. Försäkringsgivare är
HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org.nr: HRB 211924 (Tyskland).
Svedea AB distribuerar försäkringar till HDI Global Specialty SE, Sverige
Filial, org.nr: HRB 211924 (Tyskland) på den svenska marknaden och
fungerar för denna försäkring som administratör och skadereglerare för
HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org.nr: HRB 211924 (Tyskland)
räkning.

ICA Försäkring AB
Org.nr: 556966-2975
171 41 Solna
033-47 47 90
forsakring@ica.se
icaforsakring.se
Svedea AB
Org.nr: 556786-1678
Box 3489, 103 69 Stockholm
08-790 03 00

ICA Försäkring får ersättning från Svedea för försäkringarna som
ICA Försäkring distribuerar och ersättningen baseras på nyförsäljning
och den totala premievolymen.

info@svedea.se
svedea.se

ICA Försäkring och Svedea är registrerade hos Bolagsverket och står
under Finansinspektionens tillsyn. Detta kan kontrolleras hos respektive
myndighet.

HDI Global Specialty SE, Sverige Filial
Org.nr: HRB 211924 (Tyskland)
via Svedea
Box 3489, 103 69 Stockholm

Tillämpade lagar
På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring
(Marknadsföringslagen 2008:486), försäkringsavtalet (Försäkringsavtals
lagen 2005:104) och distansköp (Lag om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler 2005:59) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat
framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till ICA Försäkring behandlas i enlighet
med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information
om hur personuppgifter behandlas finns på www.icaforsakring.se. Om du
lämnar personuppgifter om andra än dig själv till ICA Försäkring, t.ex. om
personer i ditt hushåll, ber vi dig att vidarebefordra informationen om
ICA Försäkrings personuppgiftsbehandling till dessa personer.

Din ångerrätt
Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller
internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått
avtalet, du ska då meddela ICA Försäkring om detta. Bolaget har rätt till
den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Om du har klagomål
Klagomål hanteras av ICA Försäkring eller Svedea. Klagomålsärende
gällande själva distributionen av försäkringen handläggs av klagomåls
ansvarig hos ICA Försäkring. Om du har generella klagomål mot Svedea
kan du vända dig till Svedeas klagomålsansvarige.
Om du har klagomål gällande skadereglering hänvisar vi till besvärs
hänvisningen i skaderegleringsbeslutet.
Du kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till
Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vid tvist kan du vända dig till Allmänna
reklamationsnämnden eller till Allmän domstol.
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Viktiga kontaktuppgifter och adresser

www.svedea.se
Orgnr: 556786-1678.
Svedea är en del av HDI Global Specialty SE.
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
08-508 860 00
arn@arn.se
arn.se
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Västmannagatan 9, 111 24 Stockholm
08-545 246 90
info@forsakringsbyran.se
konsumenternas.se

