Båtförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: If Båtförsäkring

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvillkoren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Båtförsäkringen är en frivillig försäkring som ger skydd i händelse av egendomsskador på din båt. Du kan välja båtförsäkringens omfattning från de alternativ som If erbjuder.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda egendomsskador, om skydden finns att få för den båt som försäkras och om
de har valts till försäkringen.

Försäkringen omfattar exempelvis inte

Skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand
Skada som orsakats båten vid sjösättning eller torrsättning
eller under förvaring och transport
Skador som orsakats utomstående och för vilka du själv är
ansvarig, båtansvarsskyddets maximiersättning vid personoch sakskada är 1 000 000 euro.
Grundstötning och andra sammanstötningar med ett föremål till sjöss
Båten sjunkit till följd av en skada
Ersättning till båtens finansiär eller leasinguthyrare, då
ersättning inte betalas ut till försäkringstagaren exempelvis
till följd av försummelse av säkerhetsföreskrifterna

hem- eller fritidshuslösöre
delar eller anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifter
eller myndigheternas bestämmelser eller som installerats i
strid med dessa
skada som orsakats båtens ägare eller passagerare
skador som orsakats av att en person, ett djur eller ett föremål i båten rört sig

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Allmänna begränsningar är exempelvis
försummelse av säkerhetsföreskrifter
försäkringen för motorbåt eller vattenskoter gäller inte vid
deltagande i tävling eller träning för tävling

Tilläggsskydd
Skada på under 13 år gammal huvudmotor, kraftöverföring
och propeller som orsakats av en inre orsak

planerings-, installerings-, hanterings-, användnings- eller
arbetsfel
slitage, korrosion, anfrätning, röta, materialtrötthet eller
osmos
frost, isbildning, snö, regn eller översvämning
tekniskt fel i motorer och anordningar, förutom om försäkringen inkluderar maskinskadeskydd
försäkringen gäller inte vid uthyrning eller charteranvändning, om inte detta särskilt avtalats

Var gäller försäkringen?
inom de nordiska ländernas sjöar, vattendrag och territorialvatten (med undantag av Island, Färöarna och Grönland)
på hela Östersjön och i dess vikar samt på Saima kanal och Kielkanalen
i Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt inom Tysklands nordliga territorialvatten norr om
linjen Bremerhaven-Hamburg
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vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt under transport mellan dessa länder

Vilka är mina skyldigheter?
När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om försäkringens objekt och dess användning samt båtens ägare.
Betala försäkringspremien inom utsatt tid.
Följ säkerhetsföreskrifterna.
Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen.
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If.

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen.
När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet.
If kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om
uppsägning har sänts.
If har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen.
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Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen.

