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Varför If Båtförsäkring?

Skydd i livets 
motvindar

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Båtförsäkring. Läs handledningen omsorgsfullt och 
ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med 
försäkringsvillkoren.

1 Inga knepiga stormbegränsningar 
Vi ersätter skador på din båt oberoende av vindhastighet.

2 Full bonus till sjöss 
När du köper Helkasko för din båt får du genast fulla 60 %  
i bonus.

3 Finlands minsta självrisk 
Vid stöld-, skadegörelse- och brandskador är självrisken  
endast 100 euro.

    Läs mer om båtförsäkringen på if.fi/batforsakring

 

https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/batforsakring
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Båtförsäkringen i ett nötskal

Njut av båtlivet  
utan bekymmer
Du kan ta båtförsäkring för din segelbåt, motorbåt eller vattenskoter.  
Välj 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 skadas och 
sjunker och för läckageskador. Helkasko gäller 
även när båten är förtöjd vid bryggan eller upplagd 
för vinterförvar samt vid torrsättning, sjösättning 
och transport. Då försäkringsskyddet är i kraft 
hela tiden, kan du inleda båtsäsongen med ett 
bekymmer mindre. Du kan utvidga Helkasko med 
maskinskadeskydd och för en finansierad båt får  
du också finansieringsskydd.

Varför Delkasko?
Du får ersättning exempelvis för stöld-, skade-
görelse- och brandskador samt skador som inträffat i 
samband med sjösättning eller transport. Däremot tar  
du skador som inträffat till sjöss, exempelvis grund- 
stötningar, bottenkänningar och kollisioner på ditt eget 
ansvar.

Anmäl skada och 
följ smidigt upp hur 
skadehanteringen 
framskrider via  
Mina sidor. Du 
använder Mina sidor 
enklast med If Mobil.

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/mina-sidor
https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/if-mobil
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Prissättning av Hel- och Delkasko 
Priset för Helkasko varierar efter årstiden: på sommaren är båten 
mer utsatt för risker och då är också premien högre. På vintern är 
priset lågt. Det totalpris som fastställs på detta sätt faktureras jämnt 
över hela året. Priset för Delkasko är däremot detsamma året runt.

Komplettera båtförsäkringens skydd
Båtförsäkringen ersätter inte olycksfall som drabbar båtföraren 
eller passagerarna i båten. För dessa skador kan du gardera dig med 
If Olycksfallsförsäkring. 

Båtförsäkringen omfattar all utrustning 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, surfplattor och annat lösöre. 
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Vad ersätter båtförsäkringen?

Försäkringen skyddar din båt 
och utrustningen i båten
I det följande berättar vi kort om de skydd som ingår i Helkasko och 
Delkasko och om försäkringens objekt, med andra ord vad försäkringen 
omfattar.

Om du vill läsa mer ingående om vad skydden innehåller och 
försäkringsobjekten, hittar du detaljerad information i försäkrings-
villkoren.

Skydd som ingår i Helkasko

Skada till sjöss
Ersättning för skador till sjöss exempelvis till följd av grundstötning  
eller kollision oberoende av vindhastighet. Vi ersätter också kostnader 
för passagerarnas hemtransport samt bärgning och transport av båten 
till reparationsverkstaden.

Förlisning eller läckage
Ersättning om båten sjunkit och för skador som orsakats av att vatten 
läckt in i båten, exempelvis till följd av att båtens skrov eller genom- 
föringar gått sönder.

Skydd som ingår i Helkasko och Delkasko
Skadegörelseskydd
Ersättning för uppsåtlig skadegörelse på din båt. Självrisk 100 euro.

Stöldskydd
Ersättning om din båt och dess utrustning stjäls eller någon gjort inbrott  
i båten. Självrisk 100 euro.
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Brandskydd
Ersättning för brandskador till följd av eld eller blixtnedslag.  
Självrisk 100 euro.

Båtansvar
Ersättning för skador som orsakats utomstående och för vilka du själv 
skulle vara ansvarig.

Tilläggsskydd till Helkasko
Maskinskadeskydd (tilläggsskydd mot avgift)
Ersättning om under 13 år gammal huvudmotor, kraftöverföring och 
propeller går sönder genom inifrån kommande händelse.

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

Objekt för båtförsäkringen
Försäkringen omfattar båtens skrov, motorer, segel och rigg. 
Dessutom omfattar försäkringen bland annat fast installerad  
båtutrustning och båtutrustning som förvaras i låst utrymme samt 
elektroniska anordningar jämte program som behövs när båten 
används till sjöss, men inte ägodelar som förvaras eller transporteras 
i båten.

I försäkringen ingår

• Båtens skrov
• Huvud- och hjälpmotorer
• Rigg och segel
• Jolle och hjälpbåt med motorer (motoreffekt högst 15 hk  

eller 11 kW)
• Livflottar
• Oregistrerad förvaringstrailer upp till 1 500 euro
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I försäkringen ingår inte

• Fiskeredskap och -utrustning
• Personlig egendom
• Boj
• Separata laddningsstationer, batteriladdare och kablar

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
Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för din båt eller 
motsvarande belopp. I samband med reparationen ersätts inte 
värdeminskning eller sådana ändrings- eller förbättringsarbeten 
som inte hänför sig till skadan. Ersättningsbeloppet baserar sig på 
det gängse priset på motsvarande egendom.

Med gängse pris avses det kontanta pris som man skulle ha fått 
för din egendom vid tidpunkten för skadan. Vid fastställandet av 
det gängse priset beaktas bland annat marknadssituationen, egen-
domens skick och eventuella åldersavdrag. Maximiersättningen är 
båtens gängse pris med 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 högsta 
gräns för ersättningen.

Försäkringsbolaget har rätt att välja den reparationsverkstad från 
vilken tjänsten skaffas. Kontakta därför alltid först If. Om repa-
rationen av båten, båtdel eller utrustning eller annan tjänst eller 
reservdelar skaffas från någon annan än en sådan tjänsteleverantör 
eller försäljare som utsetts av If, ersätts kostnaderna för dem högst 
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upp till beloppet av de kostnader som hade uppstått vid anlitande 
av en tjänsteleverantör som If utsett. 

Åldersavdrag
I båtförsäkringen minskar ersättningsbeloppet för vissa grupper  
av föremål efter det första året jämfört med priset på ett nytt  
motsvarande föremål. Det gäller ackumulatorer, båtkapell, 
båtmadrasser och -dynor, segel, elektronisk utrustning, rigg och 
mast, kyl- och värmeaggregat, gummibåtar samt motorer, drev, 
styranordningar och trimanordningar  jämte utrustning. Ålders- 
avdraget är högst 60 %. 

Ersättning för avbrott i resa
Från försäkringen ersätts också högst 1 000 euro  i extra och 
nödvändiga kostnader för hemresa som orsakats av att resan 
avbrutits. Vi betalar också eventuella bärgningskostnader vid  
en ersättningsgill skada.
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Viktig information om båtförsäkringen

Kontrollera försäkringens 
giltighet om du färdas till havs 
utanför Finland
I det följande får du viktig information bland annat om försäkringens 
giltighet, bonusar, självrisker och premier.

Försäkringens giltighet
Giltighetsområde

• Inom de nordiska ländernas sjöar, vattendrag och territorial-
vatten (med undantag av Island, Färöarna och Grönland)

• På hela Östersjön och i dess vikar med undantag av Rysslands 
territorialvatten

• I Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerrak öster om linjen 
Lindesnes-Helgoland-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.

Giltighetsområde
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Försäkringen för en motorbåt eller vattenskoter gäller inte vid 
deltagande i tävling, ruttkörningsevenemang eller träning för 
sådana.

Försäkringen gäller inte vid uthyrning eller charteranvändning.

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 
kundservice. 

Självrisk
Från den ersättning som betalas ut görs avdrag för självrisken.  
Som självrisk kan du välja exempelvis 150, 450, 850, 1 700, 3 000 
eller 5 000 euro beroende på båtens värde. En större självrisk 
sänker försäkringspremien.

Självrisken dras inte av vid stöldskador, om båten är försedd med 
ett tjuvlarm enligt villkoren eller om en stulen utombordsmotor varit 
fäst med ett lås för utombordsmotorer.

Tilläggssjälvrisk
Vid vissa skador görs avdrag för en tilläggssjälvrisk på 25 % av det 
skadebelopp som ersätts. Tilläggssjälvrisken gäller skador på rigg 
som tillverkats av kolfiber och sådana skador på segel och rigg som 
ersätts från Helkasko och som inträffat när båten deltagit i  
en kappsegling eller träning för sådan.

Bonus
Helkaskos bonus är som störst 60 %. Du får genast full bonus på  
en ny båtförsäkring. Efter en ersatt skada sjunker bonusen med  
20 procentenheter och stiger åter efter ett skadefritt år med  
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10 procentenheter om året. Bonusen sjunker emellertid inte till följd 
av stöld- och skadegörelseskador, brandskador eller ansvarsskador. 

Delkasko har ingen bonus.

Säkerhetsrabatter
Följande rabatter kan beviljas på båtförsäkringen:

• Båtexamensrabatt 10 % (Tracifoms internationella båtförarbrev 
för fritidsbåt, SBF:s kurser i teori och praktiska färdigheter eller 
Finlands Navigationsförbunds navigationskurser)

• Besiktningsrabatt 10 %

Båtexamensbetyg och/eller giltigt besiktningsbevis ska visas upp  
på begäran.

Säkerhetsföreskrifter
Du kan förhindra uppkomsten av en skada eller minska skadans 
omfattning genom att iaktta de säkerhetsföreskrifter som finns i 
försäkringsvillkoren. De gäller bland annat brandsäkerhet, egen-
domens användning, förvaring och transport samt avvärjning av 
skador till följd av naturfenomen. Om föreskrifterna försummas, kan 
det leda till att ersättningen nedsätts eller att ingen ersättning alls 
betalas ut.

De viktigaste säkerhetsföreskrifterna:

• Förvara båten uppallad på land så att tjälen, isens rörelser  
eller högt vattenstånd inte kan skada båten

• Lås en öppen båt med utombordsmotor exempelvis fast  
i bryggan

• Lås fast utombordsmotorn i båtens akterspegel med  
ett lås för utombordsmotorer

• Säkerställ att båtens länspumpsystem fungerar och att vatten 
inte kommer åt att samlas i båten

• Fäst båten omsorgsfullt med tanke på eventuell vind eller sjögång
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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 eller ikrafthållandet av 
försäkringen, vid avvärjning av skada eller ansökan om ersättning 
kan ersättningen utebli eller begränsas.

En skada ersätts inte, om den orsakats exempelvis av

• stöld av olåst öppen båt, vattenskoter eller egendom
• planerings-, installerings-, hanterings-, användnings- eller 

arbetsfel
• slitage, korrosion, anfrätning, röta, materialutmattning  

eller osmos
• frost, isbildning, snö eller regnvatten
• skada på elektrisk anordning eller ledning till följd av kortslutning 

eller överhettning
• tekniskt fel i motorer och anordningar, förutom om försäkringen 

inkluderar maskinskadeskydd
• att egendom försvunnit eller glömts kvar

Faktorer som inverkar på premien
Genom prissättningen strävar vi efter att premien ska motsvara den 
rådande risken för varje enskild försäkrad. Då fördelas premierna 
rättvist mellan alla försäkrade.

På premien inverkar bland annat tidpunkten för när försäkringen 
beviljas, försäkringstagarens ålder och boningsort, försäkrings- 
beloppet, eventuell If Förmånskundrelation, försäkrings- och  
skadehistorien samt försäkringsskyddets omfattning och självrisken.

De faktorer som inverkar på premien varierar i olika försäkrings- 
skydd och beroende på båt. På premien för båtförsäkringen 
inverkar bland annat båten och dess egenskaper, båtens  
användningsområde, användningsändamål och användningstid  
samt eventuella säkerhetsrabatter.
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En försäkring är ett avtal
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet 
fastställs försäkringsskyddets omfattning och självrisken. 

Premiebetalning
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 meddelandet 
om uppsägningen har skickats.

Med e-faktura kan du betala din faktura i 1, 2, 4 eller 12 poster utan 
extra kostnader.  Alternativt kan du få en avgiftsfri faktura till Mina 
sidor eller en pappersfaktura per post. Om du vill betala din premie 
i fler än en post, debiterar vi för varje pappersfaktura 1,90 euro/st.  
Mer information på adressen if.fi/e-faktura

Ändring av försäkringsavtalet och avtalets upphörande
Båtförsäkringen är en fortlöpande försäkring som gäller en avtalad 
försäkringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss om even-
tuella förändringar 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 sådana 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 premien inte har betalats
• På försäkringsbolagets beslut i de övriga situationer som nämns  

i försäkringsvillkor och lagar

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/e-faktura
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If Förmånsprogram belönar och betjänar

Du får rabatt på premierna 
varje år
Du omfattas av förmånsprogrammet redan med en försäkring.  
Dra full nytta av våra förträffliga kundförmåner. 

Förmånerna ökar med din kundrelation. Du får rätt till 
förmånerna och rabatterna redan med en hemförsäkring för 
ditt hem eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, 
när du valt att få din försäkringspost i elektronisk form till 
Mina sidor. Samtidigt som du sköter dina ärenden enklare 
sparar du på miljön och din egen tid. 

• På nivå 1 i förmåns- 
programmet får du 10 % 
rabatt på nästan alla  
dina försäkringar

• När du har hem- och  
kaskoförsäkring kommer  
du upp på nivå 2 och får  
15 % rabatt

• När du har hem-, kasko- 
och personförsäkring hos 
If kommer du upp på nivå 
3. På nivå 3 får du en egen 
servicerådgivare, som tar 
hand om dina försäkrings- 
ärenden och hjälper dig att 
hålla ditt försäkringsskydd  
à jour 

 If Förmånsprogram 

  Förmåner för  
 organisations-   
 medlemmar 

 Förmåner för unga 

https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/if-formansprogrammet
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-unga
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Försäkringsgivare 
If Skadeförsäkring AB (publ) 
Filial i Finland 

Registrerad hemort Stockholm  
FO-nummer 1602149-8 

Kägelhamnen 2  
02150 Esbo 

Telefon 010 19 15 15 (växel)  
If Kundservice, telefon 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Stockholm, Sverige 
Org.nr 516401-8102

Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte 
personliga rekommendationer om försäkringar 
enligt lagen om försäkringsavtal. 

Konsumentskydd
Om du som försäkringstagare eller ersättnings-
sökande är missnöjd med beslutet, 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 (fine.fi)  
och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi)  
ger beslutsrekommendationer i ärenden som gäller 
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande.  
Trafik- och patientskadenämnden (liipo.fi) ger  
beslutsrekommendationer i ersättningsärenden  
i enlighet med trafikförsäkringslagen. Du kan också  
få ditt ärende prövat i domstol genom att väcka  
talan vid tingsrätten. 

Mer information och en kontaktblankett till kundom-
budsmannen finns på adressen if.fi/andringsansokan. 

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakt-
tagande av vid var tid gällande försäkrings- och 
dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt 
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen 
av personuppgifter. Vi behandlar våra kunders 
personuppgifter för skötseln av försäkrings- 
ärenden i olika skeden av försäkringens livscykel, 
såsom när försäkringsavtal ingås, under försäkrings- 
perioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna 
skaffas från kunden själv, från de instanser som 
kunden har beviljat fullmakt, från offentliga register 
som förs av myndigheter och från kreditupplys-
ningsregistret. 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 bestämmelse i lag. Vi spelar 
in telefonsamtal med försäkrings- och ersättnings- 
tjänsten för att verifiera innehållet i samtalet 
med kunden, exempelvis när det är fråga om att 
ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skade-
ärenden. Vi använder inspelningarna också för 
att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Mer infor-
mation om behandlingen av personuppgifter finns 
på adressen if.fi/hantering-av-personuppgifter.

Uppgifter om försäkringsgivaren

https://www.fine.fi/sv/forstasidan.html
https://kuluttajariita.fi/sv/index.html
https://liipo.fi/sv
https://www.if.fi/sv/privat/vid-skada/om-du-inte-ar-nojd
https://www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter

