Företagets båtförsäkring
PRODUKTFAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTEN
Företag: If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland

Produkt: Företagets Båtförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i försäkringsbrevet och
försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Företagets Båtförsäkring är en frivillig försäkring mot skador på den försäkrade båten. Försäkringen kan kompletteras för vissa båttyper
med tilläggsskydd mot interna maskinskador samt skadestånd till tredje på grund av användning av båt.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen täcker utifrånkommande, plötsliga
och oförutsedda skador på båten beroende på båttyp och på vilken omfattning du har valt.

Försäkringen omfattar inte t.ex.
annan än särskild för båtens användning avsedd tillbehör eller
utrustning

skada genom brand, explosion och direkt blixtnedslag

båtens last eller annan egendom som inte ägs av försäkringstagare

stöld av båt eller dess motor samt skada genom
skadegörelse

skada som orsakats av insekter, skadedjur eller sällskapsdjurdjur

Skada vid sjö- eller torrsättning, transport och
uppläggning

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Sjöskada såsom stormskada, grundstötning,
sammanstötning, kantring eller sjunkning orsakad av att vatten kommit in i fartyget

Det finns generella undantag t.ex. för
Åsidosättande av säkerhetsföreskrifter
Förslitning, ålder, rost, frätning eller bristande underhåll och
vård

Tilläggsförsäkringar
Maskinskada – skada på drivmaskin eller kraftöverföring utan en extern faktor då maskinen är
högst 10 år gammal

regn, is, snö, frost, fukt, mögel eller korrosion
deltagande i eller träning för hastighetstävling för motorbåtar

Ansvar – det lagliga skadestånd till tredje man
på grund av person eller sakskada som orsakats
direkt genom användning av båt

skada på eller förlust av egendom som lossnat, tappats eller fallit överbord av annan orsak än grundstötning, sammanstötning,
kantring
material- eller konstruktionsfel

Var gäller försäkringen?
På territorialvatten i Finland, Sverige, Norge och Danmark (till Danmark räknas inte Färöarna och Grönland)
På Östersjön och i dess vikar
I Saima kanal och Kielkanalen
På Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes - Wilhelmshaven
På territorialvatten i Tyskland - norr om linjen Bremerhaven – Hamburg
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Vid förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt vid transporter i och mellan dessa länder

Vilka är mina skyldigheter?
Vid ingående av avtalet ge korrekta uppgifter om det försäkrade objekt, dess användning och ägarna.
Betala premien i tid
Iaktta säkerhetsföreskrifter
Informera If omedelbart om felaktiga eller bristfälliga uppgifter angående försäkringen
Anmäla If om en skada som inträffat och ge uppgifter som behövs för granskning av skadan

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura, som ska betalas senast på förfallodagen på det bankkonto som anges på fakturan.
Då försäkringsavtalet ingås avtalas om i hur många poster årspremien betalas och hur fakturorna levereras.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen börjar gälla då försäkringstagaren och If avtalar om att försäkringen börjar gälla och gäller tills vidare.
Försäkringen slutar att gälla, då försäkringstagaren säger upp försäkringen.
Även If kan avsluta en försäkring i vissa situationer (t.ex. om premien inte betalas).

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
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Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.

