Förköpsinformation
Information vid distansavtal

BÅTFÖRSÄKRING
Gäller fr.o.m. 2016.03.22

Förköpsinformation och Information vid distansavtal
Allmän information

Detta är en kort sammanfattning av det fullständiga försäkringsvillkoret som gäller för den
aktuella båtförsäkringen. Du har enligt lag rätt att få denna information innan du köper en
försäkring. Det är viktigt att du läser och sparar den. Observera att det finns såväl viktiga
undantag som säkerhetsföreskrifter, samt för vissa skadehändelser särskilda självrisker. Vi vill
understryka, att det alltid är försäkringsbrevet och det fullständiga försäkringsvillkoret som
bestämmer innehållet i ditt försäkringsskydd. Om något skydd är särskilt viktigt för dig ber vi
dig att ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta oss. Det fullständiga
villkoret finns på www.gjensidige.se. Du kan också ringa eller maila till oss så skickar vi dem till
dig.

Om oss
Gjensidige är ett ledande nordiskt försäkringsbolag med verksamhet i Norge, Danmark,
Sverige och Baltikum.
Administration och skadereglering

För den löpande administrationen svarar Gjensidige, hos oss tecknar du försäkring.
Försäkringsproduktion är ett varumärke som ägs av Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk
filial (nedan Gjensidige) hos dem får du svar på frågor om premien och försäkringens innehåll.
Skada anmäls alltid till Gjensidige/Försäkringsproduktion på tel. 0911-181 40 eller
www.forsakringsproduktion.se. Skadereglering sker genom Nordisk Yacht Assurance AB,
Vaxholm, tel. 08-541 701 00. www.nordiskyacht.com

Tillämpade lagar

För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Viktiga bestämmelser för försäkringsavtalet finns
reglerat i försäkringsavtalslagen (2005:104). Vid distansköp gäller distans och
hemförsäljningslagen (2005:59) och för marknadsföring gäller marknadsföringslagen
(2008:486).

Försäkringens innehåll

Försäkringen är avsedd för privatägda motor- och segelbåtar som nyttjas merparten av
säsongen i Sverige och har Svensk hemmahamn om ej annat framgår av Ditt försäkringsbrev.
Försäkringen omfattar följande moment:
 Egendomsförsäkring(sjöskada, uppläggning-och transportskada, brand, stöld och
skadegörelse).
 Ansvarsförsäkring
 Rättsskyddsförsäkring
 Olycksfallsförsäkring
Du kan också välja att teckna någon av dessa tilläggsförsäkringar:
 Försäkring för oregistrerad båttrailer/båtvagn. Maximal ersättning är 20 000 kr.
 Försäkring för registrerad båttrailer/båtvagn. Maximal ersättning är 50 000 kr.
 Maskinskadeförsäkring för motorer som är högst 10 år gamla.
 Uthyrnings- & Charterförsäkring(efter särskild prövning)

Försäkringsbelopp och andra uppgifter

Du väljer själv ditt försäkringsbelopp, men beloppet skall motsvara marknadsvärdet på båten
inklusive all utrustning – både fast och lös. Med fast utrustning avses t.ex. mantåg, beslag, mast,
rigg, segel och kapell. Med lös utrustning avses t.ex. navigationsutrustning, dynor, fendrar och
tågvirke, men även en jolle, hjälpmotor samt täckningsmaterial och stöttor.

Övriga uppgifter som krävs vid tecknandet av försäkring är bl.a. båttyp, båtens längd och bredd,
byggmaterial, maxfart i knop, antal hästkrafter, motor- och drevnummer.
Observera att den fart du anger för båten skall avse maxfarten enligt fabrikantens eller
återförsäljares uppgifter.

Särskild riskprövning
Särskild riskprövning sker för träbåtar tillverkade före 1980 samt för plastade träbåtar,
halvfabrikat, hemmabyggen och båtar som tidigare använts yrkesmässigt oavsett ålder.
Observera att vi inte försäkrar båtar tillverkade av ferrocement eller betong.

Påverka din premie
Du kan få rabatt på försäkringspremien genom att t.ex. stöldskydda din båt, kontakta oss för mer
information om vilka stöldskyddsåtgärder som premieras.
Rabatt lämnas även i det fall du stadigvarande har din båt i nattbevakad hamn. Med nattbevakad
hamn menas kontinuerlig bevakning nattetid, där hamn-medlemmar eller väktare kontinuerligt
vaktar på hamnområdet mellan kl. 18.00 - 06.00 under hela säsongen från sjösättning t.o.m.
upptagning. Avser ordinarie hemmahamn.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för
 försäkringstagaren som ägare av den i försäkringsbrevet angivna båten
 försäkringstagarens make/maka eller sambo samt övriga familjemedlemmar
 den som med ägarens tillstånd använder båten eller dess utrustning.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller
 vid uppläggning och transport inom Norden
 vid färd till sjöss i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt inom respektive lands
territorialvatten, på Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt på
Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm och Lindesnes.

Självrisker
Grundsjälvrisken vid egendomsskada är baserat på försäkringsvärdet.
Värde 0-300 000 kr = 2 000 kr (förhöjd självrisk kan väljas till 5 000 kr alt. 10 000 kr, ger 10 alt.
15 % rabatt).
Värde >300 000 – 1 000 000 kr = 5000 kr (förhöjd självrisk kan väljas till 10 000 kr alt. 15 000
kr, ger 10 alt. 15 % rabatt).
Värde >1 000 000 kr =10 000 kr (förhöjd självrisk kan väljas till 15 000 kr alt. 20 000 kr, ger 10
alt. 15 % rabatt).
För båtar med maxfart över 50 knop gäller grundsjälvrisken 5 000 kr för försäkringsvärde upp
till en miljon kr, värden därutöver 10 000 kr i självrisk (avser samtliga moment).
Självrisk vid ansvarsskada 2 000 kr vid varje skadetillfälle. Därutöver gäller en tilläggssjälvrisk
om 10 000 kr om föraren av motorbåt vid skadetillfället var under 18 år. Självrisk vid
rättsskyddsskada 20 % av kostnaderna, dock lägst 2 000 kr.
Tilläggssjälvrisk gäller i några fall, vilket då anges i respektive villkorspunkt.

Tilläggssjälvrisk

Utöver grundsjälvrisken avdras en tilläggssjälvrisk om 5 000 kr vid
 sjöskada, brand, stöld eller skadegörelse som inträffat då båten befunnit sig i sjön under
perioden 1 november till 31 mars



stöld av enbart motor. Den särskilda tilläggssjälvrisken tillämpas ej i det fall godkänd
sökutrustning och/eller fabriksmonterad startspärr är installerad och i funktion vid
tidpunkten för skadan. Den särskilda tilläggssjälvrisken tillämpas inte heller vid stöld av
enbart motor, där motorns marknadsvärde omedelbart innan skadan understiger 20 000
kr.

Tilläggsförsäkring för oregistrerad eller registrerad båttrailer/båtvagn
Tilläggsförsäkring för oregistrerad/registrerad båttrailer/båtvagn kan tecknas som tillägg till
vår ordinarie båtförsäkring. För att försäkringsskyddet skall omfatta båttrailer/båtvagn skall
detta framgå av försäkringsbrevet. För registrerad båttrailer/båtvagn måste även
registreringsnummer vara angivet i försäkringsbrevet. Ersättning betalas med högst 20 000 kr
för oregistrerad båttrailer/båtvagn, för registrerad för båttrailer/båtvagn betalas ersättning
med högst 50 000 kr.

Tilläggsförsäkring maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkring kan tecknas som tillägg till vår ordinarie båtförsäkring. För att
försäkringsskyddet skall omfatta motorer måste det framgå av aktuellt försäkringsbrev att
maskinskadeförsäkring ingår. Även motorfabrikat och motornummer måste vara angivet i
försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller till och med det försäkringsår då motorn är 10 år gammal. Åldern räknas
från den tidpunkt då båtens motor såldes som ny av auktoriserad återförsäljare och
garantiregistrerades i Norden.
Försäkringen gäller för direkt fysisk skada som orsakats av plötslig och oförutsedd händelse,
inklusive igensatta vattenintag och -utlopp.
Maskinskadeförsäkringen omfattar följande komponenter:
 motor, backslag, drev, axlar och växelhus
 kyl-, avgas- och bränslesystem
 startanordning inklusive el-komponenter
 elektriska komponenter och reglage till motorstyrning
 tändsystem inklusive styr och reglerkomponenter.

Information vid distansavtal

Nedan följer information i enighet med 3 kap distans och hemförsäljningslagen (2005:59).
Din ångerrätt
När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14)
dagar från det att avtalet ingås.
Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela det till oss. Du kan ångra dig muntligt eller
skriftligen. Om du väljer att utöva din ångerrätt har försäkringsbolaget rätt att kräva premie
motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie
som är 200 kronor.
Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en
månad eller mindre.
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina
förpliktelser enligt distansavtalet.
I 3 kap distans- och hemförsäljningslagen finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.

Information om behandlingen av personuppgifter

Nedan följer information i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)
Vi registrerar och behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska
kunna administrera försäkringen och fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtal. Uppgifterna
används också som underlag för marknadsanalyser, statistik och affärsutveckling, i
marknadsföringssyfte och för att informera dig samt för att kunna ge god service i övrigt.
Uppgifterna kommer normalt från dig eller från annat försäkringsbolag som vi samverkar med,
och uppgifterna kan, för angivna ändamål, komma att lämnas ut till ett sådant försäkringsbolag
eller till en myndighet som begärt uppgift.
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är Gjensidige ASA
Svenk filial, dit du kan vända dig för information om behandling och rättelse av personuppgifter,
samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.
Om vi inte kommer överens
Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet, ta alltid först kontakt med den skadereglerare som
handlagt ditt ärende. Ofta kanske det handlar om ett missförstånd som går att reda ut.
Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Gjensidiges lokalkontor i
Piteå. Skriv ner dina synpunkter och skicka dessa till oss via brev, fax eller e-post.
Klagomålsansvarig ser till att ärendet behandlas och besvaras.
Gjensidige
c/o Försäkringsproduktion
Adress: Box 64, 941 22 Piteå
Tel. 0911-181 40
Fax: 0911-181 46
E-post: info@forsakringsproduktion.se
Klagomålsansvarig: Roger Holmgren
Om du inte är nöjd med Gjensidiges skadereglering och klagomålshantering hos vårt lokalkontor
enligt ovan vill vi att du kontaktar Gjensidige för att få råd om hur du kan få ditt ärende
omprövat. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kanske har framkommit nya
omständigheter, som kan påverka bedömningen. Om du vill få ditt ärende prövat av Gjensidiges
klagomålsansvarig skriver du ett brev där du beskriver ditt ärende och skickar det till:
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Klagomålsansvarig, Box 3031, 103 61 Stockholm.
Du kan även kontakta Gjensidige via hemsidan www.gjensidige.se
Du kan också vända dig till de kommunala konsumentvägledarna eller Allmänna
Reklamationsnämnden, som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Allmänna
Reklamationsnämnden är ett statligt organ där skadeärenden som rör privatpersoner kan
prövas. Nämnden tar inte upp frågor om vem som bär skulden i en trafikolycka. Vi följer
nämndens rekommendationer.
Allmänna Reklamationsnämnden
Besöksadress: Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08- 783 17 00
Vid frågor som gäller trafikskadeersättning kan man istället få sitt ärende prövat i
Trafikskadenämnden. Där handläggs huvudsakligen frågor om ersättning vid invaliditet eller
dödsfall, men även andra ärenden som avser ersättning vid personskada. Konsumenternas
försäkringsbyrå lämnar också allmänna upplysningar i försäkringsfrågor.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon 0200-22 58 00
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
All ovanstående rådgivning och prövning är kostnadsfri. Är du ändå inte nöjd kan du vända dig
till domstol för att få saken slutlig prövad.

