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A Var och för vem försäkringen gäller

C Självrisker

Försäkringen gäller i

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får
stå för vid varje skadetillfälle.
Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle och
ersättning ska betalas genom flera moment i försäkringen
eller genom flera av dina privata sakförsäkringar hos Bsb
Försäkringar, drar vi bara en självrisk, den högsta, från det
sammanlagda skadebeloppet.

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.

För vem försäkringen gäller

C 1 Grundsjälvrisk

Försäkringen gäller för dig som ägare till fritidsbåt som
används för privat bruk.
Vid Ansvar och Rättsskydd kan försäkringen också gälla
för Annan, som med ditt tillstånd är förare eller brukare av
båten.
Om försäkringen upphör på grund av att äganderätten till
den försäkrade båten övergår till någon annan, gäller
försäkringen ändå under sju dagar till förmån för den nye
ägaren om denne är en privatperson som ska använda båten
för privat bruk. Försäkringen till förmån för den nye ägaren
gäller dock endast om båten inte omfattas av någon annan
försäkring.

Försäkringen gäller med lägst grundsjälvrisk vid varje
skadetillfälle. Hur stor grundsjälvrisken är framgår av
försäkringsbrevet.
Vid Ansvarsskada, vid skada på släpjolle eller på
Personliga tillhörigheter gäller alltid grundsjälvrisk.
Vid Rättsskydds skada är självrisken 20 procent av
kostnaderna, lägst grundsjälvrisk.

C 2 Lägre självrisk
Vald självrisk reduceras vid stöld eller stöldförsök av hela
båten med grundsjälvrisken om utombordsmotorbåten var
fastlåst vid hemmabryggan med godkänd låsutrustning
(bygel, kätting och hänglås), lägst stöldskyddsklass 3.
Självrisken elimineras vid stöld eller stöldförsök av båt
eller motor om godkänd elektronisk startspärr eller
godkänd spårningsutrustning var monterad och i funktion.

Försäkringen gäller inte






När båten används i förvärvsverksamhet.
När båten hyrs ut yrkesmässigt eller via
Förmedlings/ Uthyrnings företag.
Vid deltagande i hastighetstävling för
motorbåtar.
För skada som leverantör eller annan ansvarar för
enligt lag, garanti eller liknande åtagande.
För skada som är direkt eller indirekt orsakad av
kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk
eller utländsk myndighet.

C 3 Högre självrisk
Har vi avtalat högre självrisk än grundsjälvrisken framgår
detta av försäkringsbrevet.
Den högre självrisken gäller vid sjöskada, uppläggningsoch transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt vid
skador som omfattas av tilläggsförsäkringen Båt-MER.

C 4 Extra självrisk

B Aktsamhetskrav

För följande plötsliga och oförutsedda händelser gäller
försäkringen med en extra självrisk på 10 procent av
skadekostnaden utöver den självrisk som framgår av
försäkringsbrevet.

För att du ska få full ersättning vid skada kräver vi att du
följt våra aktsamhetskrav.
För alla egendomsskador i denna försäkring gäller
generella aktsamhetskrav. För vissa skadehändelser finns
dessutom särskilda aktsamhetskrav. Dessa anges då under
respektive skademoment.




Generella aktsamhetskrav
Du ska
 Följa de föreskrifter som finns i lag eller som





meddelats av offentlig myndighet.
Följa tillverkarens, leverantörens och
installatörens anvisningar och föreskrifter.
Förvara och hantera egendom så att skada och
förlust så långt som möjligt förhindras.

Vid skada genom att vatten tränger in genom
skrovet, genomföringar och anslutna rör eller
slangar till dessa.
Vid skada på mast, rigg och roder under
kappsegling.
Vid skada på rutor och rutramar.

För följande skador gäller försäkringen med en extra
självrisk på 3 000 kronor.




Nedsättning
Om du inte följer de generella aktsamhetskraven kan
ersättningen minskas eller utebli.
Hänsyn tas till oaktsamhetens art och betydelse
för skadan. Se punkt M 5, Nedsättning av
försäkringsersättning.
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Vid skada under uthyrning.
Vid skadegörelse, stöld eller stöldförsök
av utombordsmotor eller delar till denna som är
monterad på eller förvarad i båten
under vinterförvaring eller permanent
uppställning på land.
Den extra självrisken tillämpas inte om båt och
motor förvaras i låst lokal.

D Försäkrad egendom och
högsta ersättningsbelopp

D 5 Försäkringen omfattar inte



D 1 Båt





Försäkringen gäller för den båt som anges i
försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller också för sådana tillbehör som tillhör
båten och som kan anses vara normala för båtar av samma
slag som den försäkrade.





D 2 Båttillbehör

D 6 Försäkrat intresse

Nedanstående båttillbehör omfattas av försäkringen intill
angivet högsta ersättningsbelopp.
Du kan vid behov höja beloppen.
Med båttillbehör avser
vi bland annat

Högsta ersättningsbelopp, kr

Släpjolle med utombordsmotor med max effekt
10 hk och/eller segelyta på högst 10 m2

20 000

Fast monterad stereo med tillhörande utrustning

6 000

Verktyg

3 000

Reservdelar

3 000

Kikare

3 000

D 3 Personliga tillhörigheter
Med Personliga tillhörigheter avser vi sådan egendom för
privat bruk som förvaras ombord och inte är båttillbehör,
till exempel:




Pengar, värdehandlingar, konstverk.
Föremål helt eller delvis av ädel metall, pärlor
eller ädelstenar.
Pälsverk och djur.
Tobak och alkohol
Egendom som du enligt svensk lag inte har rätt
att inneha eller använda.
Bränsle och smörjmedel.
Permanent förtöjningsutrustning, boj, bojkätting
och brygga.
Registrerade släpfordon.

Kläder och regnställ
Fiskeredskap, dyk- och vattenskidutrustning
Mobiltelefon, dator och hemelektronik

Vid lägre självrisk än 3 000 kronor lämnas ersättning med
högst 3 000 kronor. Vid högre självrisk lämnas ersättning
med högst samma belopp som den valda självrisken.

D 4 Uppläggningsmaterial
Med uppläggningsmaterial avser vi:

Bockar, vaggor, stöttor

Oregistrerad båtvagn

Presenningar

Annat uppläggningsmaterial.
Uppläggningsmaterial är försäkrat för högst 15 000 kronor
utöver båtens försäkringsbelopp.

4

Du ska ha ett ekonomiskt intresse i det du försäkrar.
Försäkringen avser endast ditt eget ekonomiska intresse i
din egenskap av civilrättslig ägare och huvudsaklig brukare
av båten. Om du tecknat försäkringen utan att ha
ekonomiskt intresse i båten, till exempel om du inte äger
den, får du ingen ersättning.

E Egendomsskador

E 2 Uppläggnings- och transportskada

Detta kapitel beskriver vilka skadehändelser som omfattas
av din försäkring, de undantag och särskilda
aktsamhetskrav som finns.

Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen genom
plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.


Vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning,
lyft med kran eller annan liknande lyftanordning.

Vid förflyttning eller transport då båten befinner
sig på land.
Försäkringen gäller också för plötslig och oförutsedd
skada på rutor och rutramar.
Observera att vissa skador gäller med extra självrisk,
se C 4.

E 1 Sjöskada
Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen i sjön
genom



grundstötning, kollision eller kantring.
att vatten plötsligt och oförutsett tränger in
genom skrovet, genomföringar och anslutna rör
eller slangar till dessa.

plötslig och oförutsedd skada på rutor, rutramar,
roder och segelbåtsrigg.

Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande
händelse.
Observera att vissa skador gäller med extra självrisk, se C4.

Försäkringen gäller inte för skada

-



Försäkringen gäller inte för skada








Orsakad av is eller frysning.
Orsakad av snö, mögel eller djur.
Som endast består i nedsmutsning missfärgning
eller repor i båtens ytskikt.
På enbart motor, backslag eller drev till följd av
felaktig hantering, skötsel, reparation eller
bristande underhåll.
vatten eller fukt i dessa.
felaktigt eller förorenat bränsle.
bristande smörjning.
kortslutning, överhettning, materialfel.
igensatta vattenintag och ledningar.


-

Särskilda aktsamhetskrav


På eller förlust av motor som tappats, lossnat
eller glidit loss från båten.

Särskilda aktsamhetskrav





Orsakad av snö och is
försäkringen gäller dock för sådan skada då
täckställning eller förvaringshall rasat på grund
av plötsligt och oförutsett snötryck, se Särskilda
aktsamhetskrav.
Orsakad av frysning, vatten, fukt, mögel eller
djur.
Som endast består i nedsmutsning, missfärgning
eller repor i båtens ytskikt.
På enbart motor, backslag eller drev till följd av
felaktig hantering, skötsel, reparation eller
bristande underhåll.
vatten eller fukt i dessa
felaktigt eller förorenat bränsle
bristande smörjning
kortslutning, överhettning eller materialfel
igensatta vattenintag och ledningar.




När båten är förtöjd ska den klara vind och sjö
som kan förekomma på platsen.
Båten ska hållas länsad.
Båt och släpjolle ska vara i sjövärdigt skick i
fråga om bland annat bemanning och utrustning.
Båten ska föra skeppsljus enligt gällande
sjötrafikföreskrifter.



När båten är uppställd på land ska den vara
säkrad, stöttad och täckt så att den klarar de
väderförhållanden som kan förekomma på
platsen.
Båt, täckning, täckställning eller egen
förvaringsbyggnad ska hållas fri från snö och is.
Båten ska förvaras på betryggande avstånd från
vattnet med hänsyn till svallsjö och extremt
högvatten.
När båt och utrustning transporteras ska dessa
vara ändamålsenligt surrade och stöttade.
Trailern eller båtvagnen ska vara anpassad till
båten och dragfordonet samt säkras till detta.

Nedsättning

Nedsättning

Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas
ersättningen som regel med 25 procent. Hänsyn tas till
oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även
punkt M 5 Nedsättning av försäkringsersättning.

Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas
ersättningen som regel med 25 procent. Hänsyn tas
till oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även
punkt M 5 Nedsättning av försäkringsersättning.
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E 3 Brand

Särskilda aktsamhetskrav

Försäkringen gäller för skada genom

Utombordsmotor

Som är monterad på båten
Ska vara låst vid båten med godkänt motorlås
eller låsanordning, lägst stöldskyddsklass 3
ska dessutom vara fastbultad då tillverkaren så
anvisar.

Som inte är monterad på båten
ska förvaras i låst lokal.





Brand
Explosion
Blixtnedslag

Försäkringen gäller inte för skada



På motor eller avgassystem genom explosion i
dessa.
På motor, elektronik eller elsystem genom
kortslutning i dessa.

Båttillbehör


Ska vara fast monterade eller förvaras inlåsta i
båten eller i låst lokal.
Observera att elektronisk utrustning monterad med bygel
eller kassett i olåst utrymme inte anses vara fast monterad.

Särskilda aktsamhetskrav








Båten ska vara utrustad med godkänd två-kilos
handbrandsläckare om den har
Motor över 20 hk
Anordning där öppen låga förekommer vid till
exempel matlagning eller uppvärmning.
Båt med längd över 10 meter ska vara utrustad
med två godkända två-kilos handbrandsläckare.
Lösa bränslekärl får inte fyllas på i båten.
Fast monterad bränsletank ska ha
påfyllnadsbeslag monterad på däck eller i separat
dränerat utrymme. Evakueringsrör ska finnas och
mynna utombords. Förbindelser till tanken ska
vara gastäta och jordade så att statisk elektricitet
inte kan uppstå.
Motorrum ska vara ventilerat till båtens utsida.
Vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas
och användas före start.
Gasolflaskor ska förvaras i utrymme dränerat till
skrovets utsida.
Alla installationer ska vara avsedda för marint
bruk och fackmannamässigt utförda.

Personliga tillhörigheter


Ska förvaras inlåsta i båten eller i låst lokal.

Uppläggningsmaterial


Ska, när det inte används, vara låst, fastlåst eller
inlåst.
Oregistrerad båtvagn ska vara låst med godkänt
kulkopplingslås eller fastlåst med kätting och hänglås, lägst
stöldskyddsklass 3 eller förvaras i låst lokal.

När båten förvaras på släpfordon
Ska fordonet vara låst med godkänt kulkopplingslås eller
fastlåst med kätting och hänglås, lägst stöldskyddsklass 3
eller förvaras i låst lokal.

Vinterförvaring
Vid vinterförvaring eller permanent uppställning på land
ska nedanstående egendom förvaras i annat låst utrymme
än i eller på båten:

Elektronisk utrustning som inte är fast monterad.

Livflotte och kikare

Personliga tillhörigheter

Omonterad utombordsmotor

Verktyg och reservdelar.

Nedsättning
Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas
ersättningen som regel med 25 procent. Hänsyn tas till
oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även punkt
M 5 Nedsättning av försäkringsersättning.

E 4 stöld och skadegörelse
Observera att vid skadegörelse, stöld eller stöldförsök av
utombordsmotor eller delar till denna som är monterad på
eller förvarad i båten under vinterförvaring eller permanent
uppställning på land tillkommer en extra självrisk på 3 000
kronor.

Försäkringen gäller för skada genom

Stöld och tillgrepp.

Stöldförsök.

Skadegörelse av tredje man.
Observera att vissa skador gäller med extra självrisk, se C4.

Ingen extra självrisk enligt ovan om båt och motor förvaras
i låst lokal.

Försäkringen gäller inte för skada genom



Nedsättning

Stöld och tillgrepp som gjorts av person som
tillhör samma hushåll som försäkringstagaren.
Olovligt brukande, bedrägeri, förskingring eller
skadegörelse av hyresman.

Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas
ersättningen som regel med 25 procent. Hänsyn tas till
oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även punkt
M 5 Nedsättning av försäkringsersättning.
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E 5 Båt-MER

E 5.5 Bogsering

Båt-MER kan tecknas som tillägg till helförsäkring.

Bogsering till närmaste hamn ersätts oavsett orsak.

E 5.1 Maskin- och tillbehörsförsäkring

E 5.6 Högre ersättningsbelopp


Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på

Motor, backslag och drev.

Annan maskinell utrustning.

Båttillbehör.
Maskin- och tillbehörsförsäkringen omfattar föremål som
är högst sex år gamla. Föremålets ålder räknas från det
datum då det inköpts nytt och måste kunna styrkas med
originalhandlingar vid skada. Skyddet upphör då
föremålets åldersgräns uppnås.






Båt-MER gäller med samma självrisk och värderingsregler
som Helförsäkring. Bogsering ersätts med avdrag för
grundsjälvrisk.
Se även punkt F Värderings- och ersättningsregler.
Observera att vissa skador gäller med extra självrisk, se C
4.

Leverantör eller annan ansvarar för enligt lag,
garanti eller liknande åtagande.
Orsakats av förslitning, åldersförändring,
korrosion eller bristande underhåll och vård.
Orsakats av snö, frysning, is, vatten, fukt, mögel
eller djur vare sig skadan visat sig plötsligt eller
successivt.

Särskilda aktsamhetskrav



Båt och utrustning ska ägnas normal tillsyn och
aktsamhet.
Du ska följa tillverkarens, leverantörens och
installatörens anvisningar och föreskrifter.

Nedsättning
Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas
ersättningen som regel med 25 procent. Hänsyn tas till
oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även punkt
M 5 Nedsättning av försäkringsersättning.

E 5.2 Ingen extra självrisk




Uppläggningsmaterial ersätts med högst
30 000 kronor.

Självrisk och värderingsregler

Försäkringen gäller inte för skada som


Personliga tillhörigheter ersätts med högst dubbla
det belopp som ingår i din ordinarie
helförsäkring.

Skadegörelse, stöld eller stöldförsök av
utombordsmotor eller delar till denna som är
monterad på eller förvarad i båten under
vinterförvaring eller permanent uppställning på
land ersätts utan extra självrisk enligt C 4.
Skada på mast, rigg och roder under kappsegling
orsakad av plötslig och oförutsedd händelse
ersätts utan extra självrisk enligt C 4.

E 5.3 Avbrottsersättning
Vid ersättningsbar skada som inträffar under tiden
1maj– 30 september betalar vi ersättning med 250 kronor
per dag för den tid båten inte kunnat användas, längst 30
dagar från skadedatum. Du måste bidra till att avbrottet blir
så kortvarigt som möjligt.

E 5.4 Resekostnader
Vid ersättningsbar skada ersätts skäliga kostnader för logi
eller hem- och återresa upp till 10 000 kronor.

7

tjänster och varor som är nödvändiga för att åtgärda
skadan. Du betalar självrisk, eventuella avdrag och
nedsättningar direkt till reparatören.

F Värderings- och ersättningsregler
Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda
marknadsvärdet av all försäkrad egendom. Med
marknadsvärde avser vi återanskaffningskostnaden för ny
motsvarande egendom i Sverige med avdrag för ålder och
skick.

Likvärdig egendom
Då skadad eller stulen egendom ersätts med likvärdig
ersätter vi kostnaden utan åldersavdrag.

F 1 Värdering av skada på båt och båttillbehör

Vid kontantersättning

Vi avgör om skada på eller förlust av egendom ska ersättas
genom reparation, med likvärdig ny eller begagnad
egendom eller kontant. Värdering sker utan hänsyn till
affektionsvärde.

Då egendom inte repareras ersätter vi med marknadsvärdet,
det vill säga återanskaffningskostnaden för likvärdig
egendom med hänsyn tagen till ålder och skick.
Motorer yngre än 2 år ersätts med likvärdig motor utan
åldersavdrag.
Utrustning som ingår i nedanstående tabell och som före
skadan var i funktionsdugligt skick ersätter vi med så
många procent av nypriset som framgår av tabellen.

Vid reparation
Vid reparation av egendom ersätter vi
reparationskostnaden. Om reparation utförs där nya delar
enligt tabellen nedan ingår, ersätter vi delarna med så
många procent av nypriset som framgår av tabellen.
Vid reparation är du som försäkringstagare beställare av

Har egendom köpts på avbetalning eller kredit har vi rätt att
lämna ersättning till säljare eller kreditgivare.

Värderingstabell
%

3 år

2 år

1 år

4 år

5 år

Därefter
minskning/år

Minsta
ersättning

Komplett motor

100

100

85

75

70

4

10

Backslag, drev, ankarspel, bogpropeller och liknande

100

100

90

80

70

5

20

Delar till motor, drev, backslag och liknande

100

100

90

80

70

5

50

Rak axel och fast propeller till denna

100

100

96

92

88

4

50

100

100

100

100

100

3

20

100

90

80

70

65

5

20

80

70

5

20

Segel av Dacron eller liknande, dynor, mattor,
tub till rib

100

Segel av kevlar, Mylar och liknande

100

80

60

40

20

-

20

Kapell, sprayhood, presenning, batteri

100

100

85

70

55

15

20

Elektronisk utrustning, värmare, kyl och liknande

100

100

90

80

70

5

20

Segel av kevlar, Mylar och liknande

F2Värdering av skada på personliga tillhörigheter



Personliga tillhörigheter ersätts med marknadsvärdet.


F 3 Om stulen egendom kommer tillrätta




Är du skyldig att snarast meddela oss.
Har vi rätt att överta egendom som ersatts av oss
Inom 30 dagar från det att vi fått anmälan om
förlusten är du skyldig att återta den stulna
egendomen.

Nödvändig bärgning och förflyttning av båten
från haveri platsen till plats som är godkänd av
oss.
Återtransport av båten från reparationsplatsen till
ordinarie båt- eller uppläggningsplats.

Försäkringen gäller inte för skada



F 4 Ersättning utöver försäkringsbeloppet
Vid ersättningsbar skada på båten ersätts utöver
försäkringsbeloppet även skäliga kostnader för:

Provisorisk reparation som är nödvändig för att
rädda båten ur uppenbart nödläge.
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Skada som endast består av nedsmutsning,
missfärgning eller repor i båtens ytskikt
Skada som består av normalt slitage när båten
använts i samband med stöld eller tillgrepp.













Kostnad för att förnya eller reparera sådan del av
egendom som tidigare varit bristfällig på grund
av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel,
förslitning, ålder, korrosion, röta eller bristande
underhåll och vård.
Eventuell värdeminskning eller kvarstående
skönhetsfel efter fackmannamässig reparation,
till exempel avvikelse i färg, struktur eller
mönster.
Kostnad för lackering, firmasymbol eller
reklamtext som inte motsvarar sedvanligt
seriemässigt utförande.
Merkostnad vid reparation uppkommen på grund
av tidigare defekt eller vanvård.
Merkostnad uppkommen genom att reservdel,
båttillbehör eller material inte har kunnat
anskaffas på grund av import svårigheter eller
genom att tillverkningen upphört.
Merkostnad uppkommen genom att reparation
eller transport av reservdel, båttillbehör eller
material utförts mot förhöjd kostnad
Kostnad för förbättring eller förändring som
gjorts i samband med att skada reparerats
Tidsförlust eller annan indirekt skada.

G Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för dig i egenskap av ägare, förare eller
brukare av den försäkrade båten. Den gäller också på
samma sätt för annan som har ditt tillstånd att föra eller
bruka båten.
Försäkringen gäller också när någon, som inte omfattas av
samma försäkring som du, kräver att du ska betala
skadestånd för en person- eller sakskada som kan omfattas
av försäkringen och som du orsakat under försäkringstiden.

Försäkringen gäller inte för






F 6 Underförsäkring



Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda
marknadsvärdet av all försäkrad egendom.
Underförsäkring innebär att försäkringsbeloppet
understiger marknadsvärdet för den försäkrade egendomen.



Ansvar du tagit på dig utöver gällande
skadeståndsrätt.
En som brukar båten utan ägarens medgivande.
Skada på den som vid tillfället var förare eller
brukare av båten.
Skada på den försäkrade egendomen.
Skada på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat
eller reparerat.
Skada som uppstått i samband med att du utfört
straffbar uppsåtlig gärning.
Skadestånd till följd av underlåtenhet att röja
eller ta bort vrak.

Dina åtgärder
Mast/bom och rigg av aluminium, roder
Mast/bom och rigg av kolfiber, trä och liknande
Om du är underförsäkrad i betydande mån, minskas
ersättningen i förhållande till hur mycket mindre ditt
försäkringsbelopp är jämfört med marknadsvärdet.

F 7 Om vi inte kan komma överens om värdet

Om du krävs på skadestånd ska du anmäla kravet till oss så
snart som möjligt.
Om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet,
godkänner ersättningsbelopp eller betalar
100
90
ersättning, är detta inte bindande för oss. Blir
det rättegång ska du genast underrätta oss om det och följa
våra anvisningar, annars blir domen inte bindande för oss.

Våra åtgärder

Kommer vi inte överens om värdet av skada ska utlåtande
begäras av värderingsman, om vi inte enats om annat.
Värderingsman ska vara utsedd av Svensk
Handelskammare och tillämpa de regler som finns i detta
villkor.
Om värderingsmannen finner att vi kommit fram till ett för
lågt belopp, ersätter vi dennes kostnader.
I annat fall betalar du 1 000 kronor samt 10 procent av
överskjutande kostnad för värderingen.

Om du krävs på ersättning för en skada som överstiger
grundsjälvrisken och omfattas av försäkringen åtar vi oss
att:

Utreda om du är skadeståndsskyldig.

Förhandla med den som kräver skadestånd.

Föra din talan vid rättegång och svarar i så fall
också för rättegångskostnaderna.

Betala det skadestånd som du är skyldig att
betala.

Högsta ersättningsbelopp
Vid varje skadetillfälle betalar vi högst 35 000 000 kronor
varav maximalt 12 000 000 kronor för sakskada. Detta
gäller även om

Flera av dem som försäkringen gäller för är
skadeståndsskyldiga.

Flera skador uppkommit av samma orsak och vid
samma tillfälle.
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Försäkringen gäller inte för tvist

Som avser fordran eller annat anspråk på grund
av yrkesmässig uthyrning av båten


H Rättsskyddsförsäkring


H 1 Allmänt




Försäkringen gäller om

Tvisten eller brottmålet omfattas av försäkringen,
se avsnitt H 2 Tvist och brottmål.

Du företräds av ett ombud i tvisten, se avsnitt H 3
Ombud/ Försvarare.

Var försäkringen gäller
Rättsskyddsförsäkringen gäller om anspråket eller
misstanken om brott har sin grund i omständigheter som
har inträffat inom försäkringens giltighetsområde.

Vilka brottmål försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för brottmål om den försäkrade
misstänks eller åtalats för vårdslös gärning.

Vem försäkringen gäller för

Vilka brottmål försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller för dig som ägare eller brukare av den
försäkrade båten.
Den gäller också på samma sätt för annan som har ditt
tillstånd att föra eller bruka båten.

Försäkringen gäller inte om

Vårdslösheten betecknas som grov. Försäkringen
gäller dock om du som åtalas, genom en
lagakraftvunnen dom, kan visa att brottet inte
bedömts som grovt.

Brottmålet till någon del avser uppsåtlig gärning,
eller om gärningen skett under påverkan av
alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel.

Gärningen kan anses gjord med uppsåt även om
uppsåt inte utgör en förutsättning för straffbarhet.

När gäller försäkringen






Som gäller skadestånd eller annat anspråk på
grund av gärning som är undantagen nedan i
Vilka brottmål försäkringen inte gäller för.
Där den försäkrade inte har befogat intresse av att
få sin sak behandlad.
Rörande CE-bestämmelser.
Som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1
kap 3 d § första stycket i rättegångsbalken (så
kallat småmål, det vill säga tvister där värdet av
vad som yrkas understiger ett halvt
prisbasbelopp).
Detta undantag tillämpas inte vid tvist om
försäkringsavtalet.

Rättsskydd kan beviljas om försäkringen gäller
när tvisten uppkommer och har gällt under en
sammanhängande tid av två år.
Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits
hos oss. Om du tidigare haft en liknande
försäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig
den tiden.
Rättsskydd kan beviljas för tvist som uppkommer
innan försäkringen varit gällande i två år om de
händelser eller omständigheter som ligger till
grund för anspråket inträffat sedan försäkringen
trädde i kraft.
Om din försäkring upphört på grund av att
försäkringsbehovet upphört kan du ändå beviljas
rättsskydd under förutsättning att försäkringen
varit i kraft när de händelser eller omständigheter
som ligger till grund för anspråket inträffade och
det därefter inte gått längre tid än tio år.

H 3 Ombud/Försvarare
För att försäkringen ska gälla måste du företrädas av ett
ombud eller en försvarare.
Krav på ombud/försvarare
Ombudet/försvararen ska vara lämplig med hänsyn till din
bostadsort och ärendets natur samt vara:

Preskription


Advokat eller jurist anställd på advokatbyrå.

Annan för uppdraget lämplig person.
Prövningen enligt andra punkten ovan av ombuds eller
försvarares lämplighet görs av Försäkringsförbundet.

Preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt du anlitar
ombud.

Prövning av arvode

Återkrav
I den mån ersättning lämnats genom försäkringen övertar vi
din rätt att kräva ersättning från motparten.

Ett ombud vars lämplighet har prövats av
Försäkringsförbundet beträffande ombuds lämplighet måste
förbinda sig att godta förbundets prövning av arvode och
kostnader i ärendet.
Bsb Försäkringar och ombud som är advokat har rätt att
hos Ombudskostnadsnämnden begära prövning rörande
skäligheten av arvode och övriga kostnader. Ombudet och
bolaget förbinder sig att godta utfallet av sådan prövning.

H 2 Tvist och brottmål
Vilka tvister försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av dispaschör,
tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

Tvist utomlands

Vilka tvister försäkringen inte gäller för
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I tvist som handläggs utomlands måste du anlita
ombud/försvarare som vi godkänner.

grundsjälvrisken.
Högsta ersättningsbelopp
Vi betalar vid varje tvist högst 150 000 kronor.
Endast en tvist anses föreligga om

Du och annan försäkrad står på samma sida.

Flera tvister avser samma angelägenhet.

Yrkandena stödjer sig på väsentligen samma
händelser eller omständigheter.
En tvist anses föreligga även om yrkandena stödjer sig på
olika rättsliga grunder.

H 4 Kostnader
Försäkringen gäller för följande kostnader om de är
nödvändiga och skäliga och om du inte kan få dem betalda
av motparten.


Ersättning för ombuds/försvarares arvode och
omkostnader lämnas för skälig tidsåtgång och
högst enligt den timkostnadsnorm som
regeringen fastställer vid ersättning till
rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen.

Kostnader för utredning före dispasch eller
rättegång, förutsatt att utredningen beställts av
ditt ombud/din försvarare.

Kostnader för bevisning hos dispaschör, i
rättegång och vid skiljemannaförfarande.

Kostnader förmedling enligt 42 kap 17 § i
rättegångsbalken.

Expeditionskostnader i domstol.

Rättegångskostnader som du genom
lagakraftvunnen dom ålagts att betala till motpart
eller staten efter prövning i domstol.

Rättegångskostnader som du vid förlikning under
dispasch eller rättegång åtagit dig att betala till
motpart under förutsättning att det är uppenbart
att dispaschören eller domstolen skulle ha ålagt
dig att betalar rättegångskostnader med högre
belopp om tvisten hade prövats.
Beträffande kostnad för dispaschör, se M 6 Tvist om
försäkringsavtalet.

Betalningsregel
Ersättning betalas till ditt eget ombud för dina egna
ersättningsbara kostnader när ärendet slutredovisats till den
del ersättningen inte har betalats till motparten efter
verkställighet av dom eller liknande. Om du blir eller kan
bli ersättningsskyldig till flera, har vi rätt att fördela
återstående försäkringsersättning.

Förskottsutbetalning
Förskottsutbetalning förutsätter särskild prövning. Vi åtar
oss utbetalning högst en gång var sjätte månad.

H 6 Om vi inte är överens
Du har rätt att vid tvist om tolkningen av försäkringsvillkor
för rättsskyddsförsäkring begära prövning hos
Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor.
Ansökan om prövning i nämnden måste göras senast sex
månader från det vi lämnat slutligt besked i ärendet.

Begränsning




Om domstol har prövat ombudsarvode i ärendet
betalar vi högst utdömt arvode.
Ersättning lämnas inte om du i eller utom
rättegång avstår från dina möjligheter att få
ersättning av motparten.
Ersättning lämnas inte om skadestånd till
försäkrad får anses innefatta även kompensation
för hans advokatkostnader.

Försäkringen gäller inte kostnader för






Eget arbete, förlorad inkomst, resor och
uppehälle eller andra omkostnader för dig eller
annan försäkrad.
Verkställighet av dom, beslut eller avtal.
Merkostnader som uppstår om du anlitar flera
ombud/försvarare eller byter ombud/försvarare.
Ersättning till skiljemän.
Sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta
till dess annat liknande mål har avgjorts, så kallat
pilotmål.

H 5 Självrisk, högsta ersättningsbelopp
och betalningsregler
Självrisk
Självrisken är 20 procent av kostnaderna, men lägst
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Premien


Den första premien behöver inte betalas tidigare
än 14 dagar från den dag vi skickade krav på
premien till dig.
Premien för senare premieperiod ska betalas
senast på periodens första dag. Premien behöver
dock inte betalas tidigare än en månad efter det
att vi skickat ut premieavin. Betalas inte premien
i rätt tid föreligger dröjsmål med betalning.
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast
på begynnelsedagen. Premien behöver dock inte
betalas tidigare än en månad efter att vi skickat ut
premieavin.



M Allmänna bestämmelser
M 1 tillämplig lag


Svensk lag
För denna försäkring gäller svensk lag. Viktiga
bestämmelser för försäkringsavtalet finns i
försäkringsavtalslagen. Tvist om försäkringsavtalet ska
handläggas vid svensk domstol med tilllämpning av svensk
lag.

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien
Betalas inte premien i rätt tid har vi rätt att säga upp
försäkringen om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. En
uppsägning ska skickas skriftligen. Uppsägningen får
verkan 14 dagar efter den dag den skickades om inte
betalning sker inom denna frist.
Om du betalar premien efter det att försäkringen upphört på
grund av bristande betalning anses detta som en begäran
om ny försäkring på samma villkor från och med dagen
efter den dag då premien betalades.

M 2 Försäkringsavtalet
Avtalet
Försäkringen gäller från och med den dag som anges i
försäkringsbrevet.
Tecknar du försäkringen samma dag som den ska träda i
kraft, gäller den först efter det klockslag då du tecknade
försäkringen. Försäkringstiden är ett år om det inte finns
särskilda skäl för en annan försäkringsperiod.

Betalning via autogiro

Förnyelse av försäkringen

Utöver vad som sägs ovan angående premiebetalning gäller
bestämmelserna i autogiroavtalet.
Om autogirot upphör att gälla aviseras premien för obetald
del av försäkringstiden.
Premien ska då betalas enligt reglerna i detta
försäkringsvillkor.

Din försäkring förnyas automatiskt vid försäkringstidens
utgång om inget annat avtalats.

Uppsägning vid försäkringstidens utgång
Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid
försäkringstidens utgång.
Vi får säga upp försäkringen att upphöra vid
försäkringstidens utgång.
Uppsägningen ska göras skriftligen och skickas till dig
senast en månad innan försäkringstiden går ut. Den ska för
att få verkan innehålla en förfrågan om du vill ha
försäkringen förnyad.
Begär du att försäkringen förnyas, gäller uppsägningen
bara om det finns särskilda skäl att vägra försäkring med
hänsyn till sådana omständigheter som anges i
försäkringsavtalslagen.

%
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Premien för båtförsäkring är fördelad över året med hänsyn
till skadefrekvensen enligt ovan.
Betalar du via autogiro kan det innebära att du vid
annullation har en skuld till oss då vi vid autogirobetalning
inte har tagit hänsyn till ovanstående premiefördelning.

Uppsägning av försäkringsavtalet i förtid
Du får säga upp försäkringen att upphöra före
försäkringstidens utgång om

Vi som försäkringsbolag väsentligen åsidosätter
våra skyldig heter enligt försäkringsavtalet eller
försäkringsavtalslagen.

Försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar
någon annan liknande omständighet.

Vi ändrat försäkringsvillkoren.

Försäkringen har förnyats och du ännu inte
betalat premien för den nya premieperioden.

Det i annat fall föreligger en ny omständighet av
väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet.
Vi kan säga upp försäkringen under försäkringstiden, men
bara om det finns sådana speciella skäl som anges i
försäkringsavtalslagen.

M 3 räddningsåtgärder
Hindra eller begränsa skada
När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa
måste du försöka hindra eller begränsa skadan. Vi betalar
skälig kostnad som du haft för sådan åtgärd om du inte har
rätt till ersättning från annat håll.
Om du krävs på ersättning för en räddningsåtgärd som
överstiger grundsjälvrisken ska du anmäla kravet till oss så
snart som möjligt. Vi förhandlar med den som kräver
ersättning och betalar skälig ersättning för
räddningsåtgärden. Om du utan vår tillåtelse godkänner
eller betalar ersättning för räddningsåtgärd är detta inte
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Dec

bindande för oss.

Nedsättning

Oriktiga uppgifter

Underlåter du att vidta räddningsåtgärder kan ersättningen
för skadan sättas ned med ett särskilt avdrag, se avsnitt M 5
Nedsättning av försäkringsersättning.

Har du lämnat oss felaktiga uppgifter när du tecknade
försäkringen eller låtit bli att ändra felaktiga uppgifter som
ligger till grund för försäkringen, kan ersättningen sättas
ned, det vill säga minskas med ett särskilt avdrag.
Detsamma gäller om du inte uppfyllt kraven i avsnitten M
3 Räddningsåtgärder och M 4 Vid skada.
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna, bland
annat oaktsamhetens betydelse för skadan. Vanligtvis är
avdraget 25 procent av ersättningen, lägst 1 500 kronor.

M 4 vid skada
Anmälan, intyg
Du ska anmäla skada till oss så snart som möjligt.
tänk också på att

Polisanmäla stöld och skadegörelse och skicka
polisanmälan till oss. Skada som inträffar under
transport ska dessutom anmälas till
transportföretaget.

Lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge
oss de upp lysningar och handlingar som vi
behöver för att reglera skadan.

Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon
annan försäkring som gäller för samma skada. Du
har i sådana fall inte rätt till högre ersättning än
som sammanlagt svarar mot skadan

Behålla skadade föremål så vi har möjlighet att
besiktiga. Du är skyldig att medverka till
besiktning av såväl skadad som oskadad
egendom.

Reparation får ske endast efter vårt godkännande.
Vi har rätt att för försäkringstagarens räkning
bestämma var återanskaffning och reparationer
ska ske.

Åsidosättande av aktsamhetskrav
Ersättningen kan sättas ned om du inte följt
aktsamhetskraven eller om den skadeförebyggande
utrustning som anges i försäkringsbrevet inte varit i
funktion.
Avdragets storlek beror på omständigheterna i det enskilda
fallet, bland annat oaktsamhetens art och betydelse för
skadan eller om egendomen varit särskilt begärlig eller
värdefull.
Vid uppsåt eller vid allvarlig eller upprepad oaktsamhet
kan du bli helt utan ersättning.
Med dig jämställs annan som

Handlat med ditt samtycke.

I ditt ställe eller tillsammans med dig haft tillsyn
över försäkrad egendom.

Alkohol, narkotika och andra berusningsmedel
Om du eller den som med ditt medgivande använder båten
eller dess tillbehör, orsakar skada och är straff bart
påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel
sätts din ersättning ned med 100 procent. Samma
nedsättning görs om du intar berusningsmedel under de
första sex timmarna efter skadan om det finns skäl att
misstänka att händelsen kan bli föremål för polisutredning.
Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger.
Ersättning kan lämnas om du kan visa att samband saknas
mellan den straff bara berusningen och skadan.

Nedsättning
Om du inte fullgör dina skyldigheter enligt ovan kan
ersättningen för skadan sättas ned med ett särskilt avdrag,
se avsnitt M 5 Nedsättning av försäkringsersättning.

Skaderegistrering
För att minska våra kostnader för ersättning som baseras på
oriktiga uppgifter använder Bsb Försäkringar sig av ett för
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister
(GSR). Registret används endast i samband med
skadereglering.
Personuppgiftsansvarig för GSR är Försäkringsförbundet,
Box 24171
104 51 Stockholm.
När en skada anmäls till bolaget, anmäls denna även för
Registrering i GSR (skadetyp, skadedatum samt skade-,
organisations- och personnummer). Det innebär att bolaget
får reda på om du tidigare anmält någon skada hos något
annat försäkringsbolag.

Framkallande av försäkringsfall
Om du framkallat försäkringsfall eller förvärrat följderna
av ett försäkringsfall genom uppsåt får du ingen ersättning
för egen del. Vid grov vårdslöshet kan ersättningen utebli
eller minskas med ett särskilt avdrag efter vad som är
skäligt med hänsyn till förhållandena och omständigheterna
i övrigt.
Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke.

M 5 Nedsättning av försäkringsersättning
I vissa fall kan din försäkringsersättning minskas på grund
av att du inte fullföljt dina skyldigheter enligt villkor,
lagstiftning eller myndighets anvisning.
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ersättningen fastställts.

Psykisk störning och barn

M 10 Dröjsmålsränta

Ingen nedsättning görs om aktsamhetskrav åsidosatts eller
försäkringsfallet framkallats med uppsåt av någon som var

I sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 §
brottsbalken.

Under tolv år.
Däremot kan den som kan anses ha samtyckt till
handlandet få sin ersättning nedsatt.

Skulle det, trots att du gjort vad vi kräver av dig, dröja mer
än en månad innan du får ersättning får du ränta på det
belopp du är berättigad till.
Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen. Beror
dröjsmålet på att vi väntar på polisutredning eller värdering
får du ränta enligt Riksbankens referensränta.
Vi betalar inte ut räntebelopp som understiger 100 kronor.

M 11 Dubbelförsäkring

Oriktiga uppgifter vid skadereglering

Om försäkrat intresse även omfattas av annan försäkring,
och det i den andra försäkringen finns förbehåll vid
dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll i denna
försäkring.

Har du i samband med skada lämnat oriktiga eller
undanhållit uppgifter som har betydelse för din rätt till
ersättning och detta sker uppsåtligt eller genom grov
vårdslöshet, kan ersättningen sättas ned efter vad som är
skäligt med hänsyn till omständligheterna.

M 12 Leverantörsansvar

Riskökning

För skada som omfattas av denna försäkring, men där
leverantör eller annan ansvarar enligt lag, garanti eller
liknande åtagande, får du ersättning bara om du kan visa att
den som har ansvaret inte kan fullgöra det.

Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett
förhållande som har angetts i avtalet och som är av
väsentlig betydelse för risken ändras. Om en sådan ändring
inte görs kan ersättningen sättas ned.

M 13 Personuppgiftslagen (PUL)

M 6 tvist om försäkringsavtalet

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Uppkommer tvist om bolagets skyldighet att betala
ersättning från båtförsäkring, ska tvisten utredas och
avgöras av dispaschör. Bolaget betalar dispaschörens
kostnader om inte ersättningsanspråket är uppenbart
ogrundat.

De personuppgifter som lämnas till Bsb Försäkringar
behandlas i enlighet med personuppgiftslagens
regler (1998:204).
Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är
kund, men kan även hämtas från annat bolag inom
länsförsäkringsgruppen eller till exempel från din
arbetsgivare.
För att hålla våra register aktuella kompletterar vi
personuppgifterna löpande från privata och offentliga
register, till exempel SPAR.
Bsb Försäkringar kan även spela in eller på annat sätt
dokumentera din kommunikation med oss.
Vi tar in uppgifter om dig som kund, men även om
försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och
panthavare. Det är uppgifter som namn- och
adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även
uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska
förhållanden och hälsotillstånd.
Personuppgifterna får användas inom Bsb Försäkringar och
länsförsäkringsgruppen för att ge en helhetsbild av ditt
engagemang, för att kunna ge en
god service, men även för marknadsföring, statistik,
marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används
också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter
samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller
efter ett avtal har träffats.
Personuppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla de
krav som ställs på verksamheten.
Personuppgifterna används i första hand inom
länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra
företag, föreningar och organisationer som Bsb
Försäkringar och länsförsäkringsgruppen samarbetar med,

M 7 återkrav
I samma utsträckning som vi har betalt ersättning för skada,
övertar vi rätten att kräva ersättning av den som är ansvarig
för skadan.
Du får inte träffa överenskommelse med den som är
ansvarig för skadan, som innebär att du helt eller delvis
avstår från din rätt till ersättning från denne.

M 8 Preskriptionsregler
Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan
mot oss inom tre år från det att du fick kännedom om att
fordran kunde göras gällande och i varje fall inom tio år
från det att den tidigast hade kunnat göras gällande.
Om du anmält skadan till oss inom den tid som angetts här
ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot
oss, sedan vi lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.
För ett förtydligande hur preskriptionsregeln gäller vid
rättsskydd, se avsnitt H 1 Allmänt, Preskription.

M 9 Utbetalning av ersättning
Vi ska betala ersättning senast en månad efter det du gjort
vad vi kräver av dig. Har du uppenbarligen rätt till
åtminstone visst belopp, betalar vi detta innan den slutliga
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inom och utom EU- och EES-området, och till
myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut
till UC AB.

Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även
lämnas ut till personer som du delar hushåll med.
Länsförsäkringar kan arkivera och behandla
ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om
din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter
sparas inte under längre tid än nödvändigt.
En gång om året har du rätt att efter skriftlig ansökan
kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har
om dig.
Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart
be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina
personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.
Din anmälan skickar du då till Bsb Försäkringar.
Personuppgiftsansvarig är din försäkringsgivare,
BSB Försäkringar (org.nr 554600-3913).

M 14 Om våra åsikter går isär
För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Missförstånd och
andra oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte är
nöjd med vårt beslut i ett skadeärende kan du alltid begära
att ditt ärende omprövas.
Du kan också vända dig till Allmänna
reklamationsnämndens avdelning för försäkringsfrågor,
Box 174, 101 23 Stockholm,
08-508 860 00, www.arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar också
upplysningar i försäkringsfrågor. Box 24215, 104 51
Stockholm, 0200-22 58 00,
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Du kan även vända dig till din kommuns
konsumentvägledning. Telefonnummer och adresser finner
du på kommunens hemsida eller i telefonkatalogen.
Ovanstående rådgivning och prövningar i nämnder är
kostnadsfri.
Är du ändå inte nöjd eller tycker att du inte blivit rättvist
behandlad har du möjlighet till rättslig prövning vilket, när
det gäller båtförsäkring, innebär att ärendet hänskjuts till
utredning och avgörande av dispaschör. Dina ombuds- eller
advokatkostnader kan i sådana fall, med undantag för
självrisken, ersättas genom rättsskyddsförsäkringen.
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Viktiga telefonnummer när du behöver omedelbar hjälp:
SOS…………………………….. 112
Bsb Försäkringar Journummer…. 070-51 38020

BSB Försäkringar Postadress: Bäckevikstorget 1, 456 31 Kungshamn.
Besöksadress: Bäckevikstorget 1, Kungshamn / Kungsgatan 37, Lysekil.
Telefon: 0523-380 20 Fax: 0523-312 45.
Internet www.bsb.se Mail info@bsb.se
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