SKYDD
i livets motvindar
Försäkringshandledning
If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2019

BÅTEN PÅ SJÖN

utan bekymmer
Älskar du friheten i att segla eller att susa fram i en motorbåt?
Vi delar din passion för livet på sjön. Ifs förnyade båtförsäkring säkerställer
att du kan njuta av båtlivet utan bekymmer.
Du kan ta båtförsäkring för din segel- eller motorbåt. Försäkringen skyddar
din båt och dess utrustning och gäller året runt. Livet på sjön känns som
bäst när du också är förberedd på motvindar.

VARFÖR BÅTFÖRSÄKRING FRÅN IF?
• Klara och heltäckande skydd
• Skyddet i händelse av sjöskada ersätter oberoende av vindhastighet.
• Ersättning om båten sprungit läck eller sjunkit.
• Maskinskadeskydd också för äldre motorer.
• Marknadens minsta självrisk i stöld-, skadegörelse- och brandskydden.
• Bonusen i Helkasko hela 60 %.
• Vi betalar bogseringskostnaderna i samband med en ersättningsgill skada.
• Omfattande giltighetsområde.
• Utvidgat färdområde under kappsegling och för transportseglingar från 			
Europa till Finland.
• Den nya tjänsten If Apu kommer till hjälp i situationer i samband med båtliv, 24/7.

If Apu erbjöd bästa möjliga service
– den fanns bara ett telefonnummer bort
och hjälpen kom snabbt.
ANONYM RESPONS PÅ MINA SIDOR

Det är lätt att sköta sina ärenden, oavsett
hur vi är i kontakt: via nätet och
på Mina sidor eller per telefon. Sidorna är klara
och man hittar lätt det man söker.
På telefon har vi alltid fått vänlig och
sakkunnig betjäning.
KVINNA, 70, KUND SEDAN 1991

Kontakten med servicerådgivaren och ersättningstjänsten har fungerat precis som jag önskat.
KVINNA, 42, KUND SEDAN 2017

IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR
OCH BETJÄNAR

• Upp till 15 % rabatt på försäkringarna.
• För skadefria år samlar du hela 40 euro om året
på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. Du kan
använda pengarna till att minska självriskandelen
vid de flesta skador.
• På den högsta nivån får du en egen servicerådgivare.
FÖRSÄKRINGS- OCH SKADEÄRENDENA SNABBT
OCH ENKELT

• Köp dina försäkringar snabbt och behändigt
i webbutiken på adressen if.fi.
• Mina sidor är en webbtjänst för Ifs kunder, där
du smidigt sköter dina försäkrings- och skadeärenden.
• 90 % av våra kunder är mycket nöjda eller nöjda 			
med vår skadehantering.

KÄLLA: IFS KUNDRESPONS 2018

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Båtförsäkring. Ta också del av försäkringsvillkoren och de
allmänna avtalsvillkoren och läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

IF AlPpUer

hjä
till sjöss
24/7 !

HUR OMFATTANDE

försäkring vill du ha?

Du kan välja flexibla och omfattande Helkasko eller mer begränsade Delkasko för din båt.

VARFÖR HELKASKO?

Din båt är skyddad på sjön vid såväl stiltje som storm och
du får också ersättning om din båt sjunker eller springer
läck. Helkasko gäller också då båten är förtöjd vid bryggan
eller upplagd för vinterförvar samt vid torrsättning,
sjösättning och transport. Du kan utvidga Helkasko med
maskinskade- och mastskydd och för en finansierad båt
får du också finansieringsskydd.

VARFÖR DELKASKO?

Du får ersättning t.ex. för stöld-, skadegörelse- och
brandskador samt skador som inträffat i samband med
sjösättning eller transport. Däremot tar du t.ex.
grundstötningar, bottenkänningar och kollisioner på
ditt eget ansvar.

PREMIESÄTTNING AV HEL- OCH DELKASKO
Priset för Delkasko är detsamma året runt, medan
Helkasko premiesätts enligt årstid.

Priset för Helkasko stiger på sommaren, eftersom båten
då är mer utsatt för risker. På vintern är priset lågt. Det
totalpris som bestäms på detta sätt faktureras jämnt över
hela året.
Då försäkringsskyddet är i kraft hela tiden kan du alltid
inleda båtsäsongen utan bekymmer. Du får också alltid
fulla 60 % i bonus på Helkasko.

VILKA KOSTNADER ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN

storm
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grän

HELKASKO

Skada till sjöss (t.ex. storm, vindby, grundstötning eller kollision)
– Vi ersätter skador till sjöss oberoende av vindhastighet. Vi ersätter också
kostnader för passagerarnas hemtransport samt bärgning och transport av
båten till reparationsverkstad.

✓

Förlisning eller läckage
– Vi ersätter skadan om båten sjunkit samt skador som orsakats av att vatten
läckt in i båten, t.ex. till följd av att båtens skrov eller genomföringar gått sönder.

✓

Maskinskadeskydd (tilläggsskydd mot avgift)
– Vi ersätter skada som orsakats under 13 år gammal huvudmotor,
kraftöverföring och propeller genom inifrån kommande händelse.

✓

Mastskydd (tilläggsskydd mot avgift)
– Vi ersätter plötslig skada som orsakas mast och rigg på under
25 år gammal båt.

✓

Finansieringsskydd (tilläggsskydd utan avgift)
– Vi ersätter finansieringsbolaget för skador på en finansierad båt också då
ersättningen i övrigt skulle utebli.

✓
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– Vi ersätter skadan, om din båt stjäls, någon bryter sig in i båten eller båten
utsätts för skadegörelse.

✓

✓

– Vi ersätter brandskador på din båt, såsom skada till följd av eld, rök, explosion
och blixtnedslag.

✓

✓

Skada vid transport och förvaring
– Vi ersätter skada som inträffat i samband med sjösättning eller torrsättning
eller under förvaring och transport.

✓

✓

✓

✓
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DELKASKO

Båtansvar
– Vi ersätter skador som orsakats utomstående och för vilka du är ansvarig.

BEKYMMER TILL SJÖSS? LÅT OSS
HJÄLPA DIG.

Den nya tjänsten If Apu hjälper våra båtförsäkringskunder i alla situationer i anslutning till båtliv, 24/7.
Om motorn stannar eller båten kör på grund, kommer

If Apu till hjälp. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp
för din båt. If Apu hjälper dig på numret 010 19 19 20
– spara numret i din telefon.
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OBJEKT FÖR BÅTFÖRSÄKRINGEN

Försäkringen omfattar båtens skrov, motor, segel och rigg. Därtill omfattar försäkringen fast installerad båtutrustning
och elektroniska anordningar jämte program som behövs när båten används till sjöss.
INGÅR
Båtens skrov

✓

Huvud- och hjälpmotorer

✓

Rigg och segel

✓

Jolle, hjälpbåt med en motor på högst 11 kW eller 15 hästkrafter
och livflottar

✓

Oregistrerad förvaringstrailer

INGÅR INTE

upp till 1 200 euro

Fast installerad utrustning, t.ex.
– radar- och navigationsinstrument
– hemelektronik
– värmeaggregat
– kylskåp och spis

✓

Flytvästar

✓

Bränsle och smörjmedel

✓

Fiskeredskap och -utrustning

✓

Personlig egendom

✓

Boj

✓

Specialmålningar

✓

Anordningar som strider mot eller som installerats i strid med säkerhetsföreskrifter eller myndigheternas bestämmelser

✓

TILLÄGGSSKYDD FRÅN HEMFÖRSÄKRINGEN

Båtförsäkringen omfattar utrustningen i din båt, men
inte egendom som förvaras eller transporteras i båten.
Det lönar sig därför för dig att ta If Hemförsäkring som
skydd för exempelvis hobbyredskap, mobiltelefoner
eller pekplattor och annat lösöre.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN SKYDDAR
PASSAGERARNA I BÅTEN

Båtförsäkringen ersätter inte olycksfall som drabbar
dig eller din familj i båten. Gardera dig för dessa
skador med If Olycksfallsförsäkring.

GILTIGHETSOMRÅDE

Båtförsäkringen gäller
– inom de nordiska ländernas sjöar, vattendrag och
territorialvatten (med undantag av Färöarna, Island
och Grönland)
– på hela Östersjön och i dess vikar samt på Saima kanal
och Kielkanalen
– i Kattegatt och Skagerrak öster om linjen LindesnesHelgoland-Wilhelmshaven
– inom Tysklands nordliga territorialvatten norr om linjen
Bremerhaven-Hamburg
– vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och
Danmark samt under transport mellan dessa länder.
Försäkringen för motorbåt gäller inte vid deltagande i
hastighetstävling för motorbåt eller träning för sådan tävling.

UTVIDGAT FÄRDOMRÅDE

Under kappsegling och för transportseglingar från andra
länder i Europa till Finland kan färdområdet för din
försäkring utvidgas. För kappseglingar kan vi också höja
maximiersättningen för din ansvarsförsäkring. Du kan
avtala om eventuella ändringar med vår kundtjänst.

Giltighetsområde
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ERSÄTTNING

Båtförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda direkta
sakskador till följd av en yttre orsak. Ett försäkringsfall är
en händelse som kan konstateras: vad har hänt, hur, var
och när, som orsakade skadan.
ERSÄTTNINGENS BELOPP

Ersättningsgrunden vid sakskador är den förlust som skadan

ÅLDERSAVDRAG
orsakat, varför begagnad egendom inte alltid ersätts till

avnedan
ny. Skadan
i första handsom
genom
reparation
Ivärdet
tabellen
ser duersätts
vilka åldersavdrag
tillämpas
på
och i andra handEftersom
genom att
motsvarande
egendom
Båtförsäkringen.
försäkringen
endast
täckerskaffas
den
i stället. I samband med reparation ersätts inte värdeminskning eller sådana ändrings- eller förbättringsarbeten
som inte hänför sig till skadan.

Ersättningsbeloppet fastställs enligt det gängse priset på
motsvarande egendom, dvs. försäljningsvärdet före skadan.
Vid fastställandet av värdet beaktas bl.a. egendomens skick
och den allmänna marknadssituationen samt eventuella
åldersavdrag. Maximiersättningen är båtens gängse pris
jämte all utrustning. Om skadan är större än detta, ansvarar
du själv för den överstigande delen. Det lönar sig inte att
överförsäkra båten, eftersom egendomens gängse pris utgör
högstasom
gräns
för ersättningen.
förlust
orsakats
av att föremålet förstörts eller gått

sönder, ersätts inte ett gammalt föremål till värdet av ett
ÅLDERSAVDRAG
nytt.
Likaså ersätts inte heller affektionsvärde.

Av tabellen nedan framgår de åldersavdrag som tillämpas på
båtförsäkringen.

EFTER DET FÖRSTA ÅRET GÖRS FÖLJANDE ÅLDERSAVDRAG PÅ VÄRDET AV
ETT
NYTT
EFTER
DET MOTSVARANDE
FÖRSTA ÅRET GÖRSFÖREMÅL:
FÖLJANDE ÅLDERSAVDRAG FRÅN VÄRDET PÅ
ETT NYTT MOTSVARANDE FÖREMÅL

OBJEKTETS ÅLDER

1 ÅR

2 ÅR

3 ÅR

4 ÅR

5 ÅR

DESSUTOM
FÖR VARJE
DÄRPÅ
FÖLJANDE ÅR

Ackumulator

0%

20 %

40 %

60 %

70 %

-

Båtkapell

0%

10 %

20 %

40 %

60 %

5%

Båtmadrasser och -dynor

0%

5%

10 %

20 %

30 %

5%

10 %

30 %

40 %

50 %

70 %

-

Segel

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Elektronisk utrustning (jämte eventuella program)

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Rigg och mast

0%

0%

0%

0%

5%

5%

Kyl- och värmeaggregat

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

Gummibåt

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

10 %

0%
Delar och utrustning till motor och drev
(tillämpas endast vid reparation och förnyande av delar)

5%

10 %

15 %

20 %

5%

Kolfiber- och kevlarsegel samt övriga specialsegel

Åldersavdraget är högst 70 %.

AVBROTT
I RESA
EN
FÖRUTSÄTTNING
FÖR ERSÄTTNING ÄR ATT

försäkringen
ersätts högst 1 000
euro i extra och
–Från
skadan
enligt försäkringsvillkoren
är ersättningsgill
kostnader
–nödvändiga
försäkringen
är i kraft för hemresa som orsakats av att resan
Vi betalar
också omfattas
eventuella
vid
–avbrutits.
den skadade
egendomen
avbärgningskostnader
försäkringen
ersättningsgill
skada.
–en
uppgifterna
i ersättningsansökan
är korrekta.
SÅ HÄR
SÖKERär
DU
ERSÄTTNING
Om
uppgifterna
bristfälliga
eller felaktiga eller om det
Fyll i skadeanmälan
på det
Mina
på adressen
if.fi eller ring
förflutit
över ett år från
attsidor
den som
söker ersättning
vår veta
kundtjänst
numretatt
010
19 20. Om
det
är fråga om
fick
om sin på
möjlighet
få 19
ersättning,
kan
den
ett brottbli
skautan
du också
alltid göra polisanmälan.
sökande
ersättning.

STÖRRE
SJÄLVRISK
– MINDRE PREMIE
SÅ
HÄR SÖKER
DU ERSÄTTNING

Från
den ersättningi som
avdragif.fi
föreller
självFyll
i skadeanmälan
din Ifbetalas
Folderut
pågörs
adressen
risken.
kan18.
som självrisk välja 150, 250, 350, 450, 850,
ring
010 Du
19 18
1 700, 2 000 eller 5 000 euro.
Om du råkar ut för en skada, anmäl skadan till oss genom
att
fylla i skadeanmälan
dinstöldskador,
If Folder. Du
kan
också
ringa
Självrisken
dras inte av ivid
om
båten
varit
vår
ersättningstjänst
på
numret
010
19
18
18.
Om
det
är
försedd med ett tjuvlarm enligt villkoren eller om en stulen
fråga
om
ett
brott
ska
du
också
alltid
underrätta
polisen.
utombordsmotor varit fäst med ett lås för utombordsmotorer.
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TILLÄGGSSJÄLVRISK 25 %

Vid vissa skador görs avdrag för en tilläggssjälvrisk på 25 %
av det skadebelopp som ersätts. Tilläggssjälvrisken gäller
– skador på rigg som tillverkats av kolfiber
– skador på segel och rigg som ersätts från Helkasko
och som inträffat när båten deltagit i en kapptävling.
FULL BONUS PÅ EN NY BÅTFÖRSÄKRING

Bonusen på Helkasko är som mest 60 %. Bonusen sjunker
med 20 % efter en ersatt skada och stiger efter ett skadefritt
år på nytt med 10 % om året. Bonusen sjunker emellertid
inte vid skador till följd av stöld och skadegörelse, brandskador eller ansvarsskador. Delkasko har ingen bonus.
SÄKERHETSRABATTER

Följande rabatter kan beviljas på båtförsäkringen:
– Besiktnings- och båtexamensrabatt 20 % (Trafis
internationella båtförarbrev för fritidsbåt, SBF:s kurser
i teori och praktiska färdigheter)
– Sprinklerrabatt 10 % på premien för brandskyddet
– Positioneringsrabatt 30 % på premien för stöld- och
skadegörelseskyddet.

BEGRÄNSNINGAR

Det går inte att få ersättning för alla skador. Exempelvis
ersätts inte skador som orsakats uppsåtligen eller som är
att vänta. Om grov vårdslöshet, äventyrande av sjötrafiken
eller påverkan av alkohol eller narkotika har bidragit till
uppkomsten av skadan eller om det förekommit brister och
fel vid uppgörandet och ikrafthållandet av försäkringen, vid
avvärjning av skada eller ansökan om ersättning kan det
leda till att ersättningen uteblir eller sänks.

En skada ersätts inte, om den orsakats av bland
annat:

– planerings-, installerings-, hanterings-, användningseller arbetsfel
– slitage, korrosion, anfrätning, röta, materialutmattning
eller osmos
– frost, isbildning, snö, regn eller översvämning
– kortslutning i elektrisk utrustning och ledningar,
förutom om orsaken är ett blixtnedslag
– tekniskt fel i motorer och anordningar, förutom om 		
försäkringen inkluderar maskinskadeskydd
– att egendom försvunnit eller glömts kvar.

MINA SRTITDEOLERFON

I DIN SMA
T
DYG N E T R U N

en
på adf.rfiess
i

TA VÄL HAND OM
din egendom

Du kan förhindra uppkomsten av en skada eller minska skadans omfattning genom att
iaktta de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren. De gäller bl.a. brandsäkerhet,
egendomens användning, förvaring och transport samt avvärjning av skador till följd
av naturfenomen. Om föreskrifterna försummas, kan ersättningen utebli eller sänkas.
De viktigaste säkerhetsföreskrifterna:
– Förvara båten uppallad på land så att tjälen, isens rörelser eller en höjning av
vattenytan inte kan skada båten.
– Lås en öppen båt med utombordsmotor t.ex. fast i bryggan.
– Lås fast utombordsmotorn i båtens akterspegel, helst med ett lås för utombordsmotorer.
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EN FÖRSÄKRING ÄR ETT AVTAL

Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet fastställs försäkringsskyddets omfattning
och självrisken.
FÖRSÄKRINGSPREMIE OCH BETALNING AV PREMIEN

Premiesättningen av båtens Helkasko varierar enligt årstid: på sommaren är båten mer utsatt för risker
och då är också premien högre. Premien för Delkasko är däremot densamma året runt.
På premien för båtförsäkringen inverkar bland annat
– försäkringstagarens och båtägarens/innehavarens ålder, boningsort samt försäkrings- och skadehistoria
– båten och dess egenskaper, användningsområde, användningsändamål och användningstid
– försäkringsskyddets omfattning och självrisken samt eventuella rabatter.
Försäkringen hålls i kraft, när premien betalas senast på förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats,
säger If upp försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att anmälan om uppsägningen har skickats.
ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSAVTALET OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

Försäkringen gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss om eventuella ändringar
i försäkringens objekt.
Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och -premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan försäkringsbolaget göra ändringar
i dem som inte inverkar på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig om eventuella ändringar
på förhand.

Din försäkring kan upphöra
–
–
–
–

vid en på förhand avtalat tidpunkt
när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
på försäkringsbolagets beslut under pågående försäkringsperiod, om försäkringspremien inte har betalats
på försäkringsbolagets beslut i de i försäkringsvillkoren och lagar nämnda övriga situationer.
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If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Registrerad hemort Stockholm, FO-nummer 1602149-8
Ängsporten 4, 02200 Esbo, tfn 010 15 15 15 (växel)
If Kundtjänst tfn 010 19 19 19
Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte personliga rekommendationer om försäkringar enligt lagen om försäkringsavtal.
FÖRSÄKRINGSGIVARENS OMBUD

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, Hamnbanegatan 5,
00020 NORDEA, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9,
tfn +358 9 1651.
Fungerar som ombud för If Skadeförsäkring AB:s (publ) filial i Finland,
Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab.
Ombudet har införts i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister och registeruppgifterna kan kontrolleras på Finansinspektionens webbplats www.fiva.fi.

Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakttagande av vid var tid
gällande försäkrings- och dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter. Vi
behandlar kundernas personuppgifter för skötseln av försäkringsärenden
i olika skeden av försäkringens livscykel, såsom när försäkringsavtal ingås,
under försäkringsperioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna skaffas
från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt,
från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi använder vårt kundregister också för marknadsföring till våra
kunder.
Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan kundens samtycke,
såvida inte utlämnandet av uppgifter baserar sig på en bestämmelse i lag.
Vi spelar in telefonsamtal med försäkrings- och ersättningstjänsten för
att verifiera innehållet i samtalet med kunden, exempelvis när det är
fråga om att ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skadeärenden.
Vi använder inspelningarna också för att utveckla kvaliteten på våra
tjänster. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns
på adressen: www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter.

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland är en del av Sampokoncernen, vars moderbolag Sampo Abp äger över 20 % av
Nordea Bank AB.
Ombudets försäljningsarvode baserar sig på antalet sålda försäkringar.
KONSUMENTSKYDD

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande är missnöjd med
försäkringsbolagets beslut, kan du vända dig till If Kundombudsman.
Lämna in uppgifterna om ärendet inom sex månader efter att du fått
beslutet på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi eller If Kundombudsman,
PB 2018, 20025 IF.
Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) och Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) ger beslutsrekommendationer
gällande försäkringsgivarens eller ombudets förfarande. Trafikskadenämnden (www.liikennevahinkolautakunta) ger beslutsrekommendationer i fråga om ersättningsärenden i enlighet med
trafikförsäkringslagen. Du kan också få ärendet prövat i domstol
genom att väcka talan vid tingsrätten.

If Kundtjänst: Mina sidor på adressen if.fi, tfn 010 19 19 19 (lna/msa)
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