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Vi vet vad som krävs
Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias
båtförsäkring. De fullständiga villkoren finns på www.alandia.se.

Försäkringens omfattning
Alandia erbjuder två försäkringsformer; hel- och halvförsäkring.
Största skillnaden mellan dessa är att helförsäkringen omfattar sjöskador på den egna båten, och att tillägg kan
tecknas för utökat skydd. Detta gäller inte för halvförsäkringen.
Som framgår av bilden omfattar våra båtförsäkringar många olika typer av skador. Gemensamt för dem är att de
ska ha orsakats av en plötslig, oförutsedd och oavsiktlig händelse. Med det menas att den händelse som orsakade
skadan ska ha inträffat oväntat, haft ett relativt snabbt förlopp och att den inte ska ha gått att förutse.
Den ersättningsgilla skadan ska ha en direkt koppling till det som hänt.
Våra försärkringar gäller året om. Under rubriken ”Säkerhetsföreskrifter” i villkoret kan du bland annat läsa om
vad som gäller om du vill ha båten sjösatt vintertid. Det är viktigt att du följt våra säkerhetsföreskrifter för att
försäkringen ska gälla utan nedsättning om du råkar ut för en skada.
Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, och du känner osäkerhet om omfattningen är tillräcklig
– kontakta oss på Alandia så hjälper vi dig reda ut begreppen.
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Vad är försäkrat?
Båt, motor, jolle och övrig utrustning som hör båtlivet till kan omfattas av försäkringen.
Även trailern kan försäkras mot brand och stöld. Då du tecknar försäkringen och uppger försäkringsbeloppet, ska
du räkna in det totala marknadsvärdet av den försäkrade egendomen. Vissa tillverkningsnummer, bla. jolle, motor,
hjälpmotor och trailer, ska uppges vid tecknandet för att de ska omfattas av försäkringen.

Var gäller försäkringen?
Grundförsäkringens fart-, uppläggnings- och transportområden framgår av kartorna.
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Begränsningar i försäkringsskyddet
Ingen båtförsäkring kan ge ett hundraprocentigt skydd. Det finns alltid begränsningar som är viktiga att känna till,
både då det gäller saker som inte täcks av försäkringen och skadehändelser som är undantagna.
Exempel på undantag
		 - tillverkningsfel eller motsvarande, såsom felaktig konstruktion, installation eller montering.
		 - maskinbräckage
		 - normalt slitage och bristande underhåll, såsom igentäppta ledningar och slangar, kortslutning i en elektrisk
			 installation och skador på vattenjetaggregat förorsakat av sand, grus eller annat främmande föremål
		 - bristande aktsamhet, såsom frysning av maskiner eller annan utrustning, stöld av utrustning som inte varit
			 inlåst eller fast monterad eller skador till följd av is, snö, förorenat bränsle eller olja
		 - extraordinära händelser såsom krig och terrordåd
Exempel på saker som inte ingår i försäkringen
		 - bränsle, betalningsmedel, fiske-, dyk- och vattensportsutrustning
Försäkringen är inte i kraft då båten
		 - används i förvärvssyfte om inte annat framgår av försäkringsbrevet
		 - hyrs eller chartras ut
		 - deltar i en motorbåts- eller vattenskotertävling
		 - är beslagtagen av myndighet eller föremål för annan myndighetsåtgärd
		 - används utan ditt tillstånd
		 - används i strid mot lag och förordning
		 - byter ägare.
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Tillägg till försäkringen
Alandias grundförsäkring ger dig ett bra skydd, men om du ytterligare vill utöka skyddet kan du välja att teckna
tillägg till helförsäkringen. Exempel på tillägg är Maskinskada och Utvidgat giltighetsområde. Särskilda villkor
gäller för våra tillägg.

Säkerhetsföreskrifter
Det lönar sig alltid att visa gott sjömanskap och aktsamhet – både till sjöss och när båten hanteras på land. Vi har
formulerat ett antal aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter med syfte att minska risken förskada. Om en skada
beror på att du varit oaktsam och inte följt säkerhetsföreskrifterna, att du tagit en medvetenrisk eller uppsåtligen
förorsakat skadan görs en bedömning från fall till fall, och ersättningen kan nedsättas eller helt utebli. Detta
gäller alla delar av försäkringen – båtskada, ansvar och rättsskydd.
Här följer några exempel:
Till sjöss
		 - ingen ansvarsperson ombord får vara påverkad av alkohol, starka mediciner eller andra berusningsmedel
		 - gällande sjövägsregler liksom andra regler som syftar till att förhindra olyckshändelser ska följas
		 - båten och utrustning ska vara i sjövärdigt skick
		 - om båten är sjösatt vintertid, under perioden 15 november till 15 mars, skall den hållas under extra uppsikt
			 och hållas länsad från is och snö som kan påverka båtens flytförmåga
På land
		 - båten ska skyddas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt när den sjösätts, tas upp, transporteras och förvaras
		 - trailerns dragkoppling ska vara låst på godkänt sätt – antingen med kulhandskelås eller med kätting och lås.
Åtgärder för att minska risken för brand
		 - all brandfarlig utrustning ombord skall vara godkänd för marint bruk och installeras och användas
			 enligt gällande föreskrifter
		 - godkänd utrustning för brandsläckning ska finnas ombord
		 - gällande säkerhetsföreskrifter, Heta Arbeten, ska följas om brandfarliga arbeten utförs ombord
			 eller i närheten av båten.

Åtgärder för att minska risken för stöld
		 - lös utrustning ska förvaras i låst utrymme när båten är obemannad eller transporteras
		 - utombordmotorn ska vara låst
		 - vattenskoter ska vara låst med låsutrustning avsedd för marint bruk och vara försedd med fungerande
			 startspärr. Vid längre uppställning än 48 timmar skall vattenskoterns förvaras i låst utrymme och vara fastlåst.

Hur beräknas ersättningen?
Grundtanken i försäkringen är att du, efter att din båt eller båtutrustning skadats eller förlorats, skall vara i samma
läge som före skadan inträffade – varken bättre eller sämre. Försäkringen ersätter det som skadats eller förlorats
om de villkor, som gäller, uppfyllts. Försäkringsbeloppet, som anges i ditt försäkringsbrev, motsvarar det totala
värdet av den försäkrade egendomen. Du som försäkringstagare har ansvar för att nivån på försäkringsbeloppet
är korrekt valt. Det ska motsvara dagens marknadsvärde på din båt med utrustning.
Alandia avgör från fall till fall hur en skada eller förlust ersätts. Olika alternativ finns vid del- och totalskada:
Delskada:
		 - betala reparationskostnader
		 - ersätta med likvärdig del
		 - ge kontantersättning
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Skadad del som är högst 10 år gammal, och inte går att reparera, ersätts med likvärdig eller ny. Skadad del som är
äldre än 10 år och som inte kan repareras eller ersättas med likvärdig, ersätts med marknadsvärdet, dock minst
50 procent av nyvärdet.
Totalskada:
		 - ersätta med likvärdig båt
		 - inlösa båten till dagens marknadsvärde
		 - ge kontantersättning motsvarande dagens marknadsvärde
Med marknadsvärde avses kostnaden för att köpa en likvärdig båt eller del i samma ålder och skick.

Självrisk vid ersättning
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. Självriskbeloppens
storlek framgår av ditt försäkringsbrev.

Ansvarsförsäkring
Om du som försäkringstagare genom handling eller underlåtelse 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.
Försäkringen gäller för person- och sakskador. Det innebär att vi betalar ersättning för sjukvårdskostnader,
inkomstförlust samt det fysiska och psykiska lidande som drabbat den skadade. Om det istället är ett föremål
som skadats ersätts dess värde eller reparationskostnad samt en del övriga kostnader till följd av skadan.
Ur försäkringen ersätts inte t.ex. skada som täcks av lagstadgade eller frivilliga försäkringar eller någon annans
lagstadgade ersättningsskyldighet, inte heller förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga sanktionsavgifter.
Högsta belopp för ersättning vid personskada är 20.000.000 SEK och vid sakskada 10.000.000 SEK. Summorna
gäller för ett skadetillfälle och påverkas inte av antalet sak-eller personskador som då inträffade.

Rättsskyddsförsäkring för fysiska personer
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. Juridiska personer omfattas inte av rättsskyddet.
Det maximala ersättningsbeloppet är 150.000 SEK.
Självrisken är 20 procent av det ersättningsgilla beloppet, dock minst 2.000 SEK.
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Allmänna bestämmelser
Din upplysningsskyldighet
Du som försäkringstagare är 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.
Du som försäkringstagare är skyldig 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.

Avtalet
Försäkringen gäller för ett år i taget och från den dag du och Alandia kommit överens om. För att vissa tillägg till
försäkringen ska träda i kraft krävs att du lämnar in begärda uppgifter till Alandia. Försäkringen förnyas
automatiskt för ett år om den inte sagts upp före det.

Uppsägning
Du kan säga upp din försäkring vid avtalstidens utgång. Det görs skriftligen till Alandia. Obetald premie räknas
inte som uppsägning av försäkringen. Alandia får säga upp försäkringen när avtalstiden går ut eller tidigare om
det finns särskilda skäl för det.

Betalning av premie
Vid nyteckning ger vi dig 30 dagars betalningstid från den dag vi skickat dig premieavin. Detsamma gäller om du
vill teckna ett tillägg eller på annat sätt justera din försäkring. Vid förnyelse skall premien betalas senast på
startdagen för den nya perioden. Betalas inte premien i tid sägs försäkringen upp 14 dagar från det att vi sänt dig
ett uppsägningsmeddelande.

Återbetalning av premie
Om ditt försäkringsbehov upphör under försäkringsperioden får du tillbaka din del av premien, som du betalat
men som inte förbrukats. Hur mycket som förbrukas av premien varierar under året och framgår av diagrammet.
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Premieförbrukningen varierar under året och är som högst under sommarmånaderna. Förbrukning av premien
enligt ovan gör att försäkring med uppdelad premiebetalning kan få en premieskuld att betala då försäkringen
avslutas.
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Ångerrätt
När du tecknar försäkring på distans (tex. via telefon) har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet
inom 14 dagar. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du meddela Alandia om detta.

Om du är missnöjd
Om du är missnöjd med något gällande ditt försäkringsavtal, ska du i första hand vända dig till oss på Alandia.
Du kan även vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se) för råd i försäkringsfrågor,
eller till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). En tvist om ersättningsbeslutet ska handläggas av svensk
dispaschör eller allmän domstol.

Försäkringsgivare och Tillsynsmyndighet
Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Alandia,
PB 121, AX-22101 Mariehamn
502049-4224 (Sverige) FO-nummer 0145065-2 (Finland)
För försäkringsavtalet gäller svensk lag, Försäkringsavtalslag (2005:104).
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen (www.fi.se).
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Försäkringsaktiebolaget alandia
STOCKHOLM:  Löjtnatsgatan 17, 6 tr, 115 50 Stockholm, tel +46 (0)8 630 02 45, stockholm@alandia.se
GÖTEBORG:  Box 8023, se-421 08 v. frölunda, Besök: lilla önneredsvägen 66, tel +46 (0)31 492060, goteborg@alandia.se
MARIEHAMN:  PB 121, aX-22 101 mariehamn, Besök: ålandsvägen 31, tel +358 (0)18 29 000, fritidsbat@alandia.com
HELSINGFORS:  Östersjögatan 1, FI -00180 Helsingfors, tel +358 (0)20 52 52 52, vene@alandia.fi
org.nr 502049-4224 (sverige) fo-nummer 0145065-2 (finland) alandia.SE
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