
Förköpsinformation

Detta är endast en kortfattad information och sammanfattning av 
våra villkor och aktsamhetskrav och innehåller de uppgifter som 
enligt lag ska ingå i förköpsinformationen.

I vårt Villkor Båtförsäkring 2020-01-01 finner du de fullständiga 
villkoren och av ditt försäkringsbrev framgår vilken omfattning som 
gäller för din båt. Villkoret finns på vår hemsida www.atlantica.se. 
Villkoret och försäkringsbrevet innehåller viktig information om din 
försäkring och det är därför viktigt att du läser igenom vad som 
står där.

Generellt gäller att du måste vara aktsam om den försäkrade 
egendomen för att så långt som möjligt förhindra att denna skadas 
eller blir stulen. Du måste alltid följa tillverkarens anvisningar och 
följa bestämmelserna i lagar och förordningar.
Din båtförsäkring täcker skador på båt, båtutrustning och viss 
personlig lösegendom upp till det belopp som framgår av ditt 
försäkringsbrev. Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda 
på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta vår 
kundtjänst på 0200-27 27 27.

Alternativ och försäkringsformer
Atlantica Båtförsäkring omfattar sjö-, uppläggnings-, 
sjösättnings-, transport-, brand-, stöld-, ansvars- och 
rättskyddsskada. Vid skada som uppkommer i sjön 1 november - 31 
mars gäller dubbel självrisk.
Atlantica Båtförsäkring på land omfattar, med undantag av 
sjöskada, samma moment som Atlantica Båtförsäkring. 
Båtansvarsförsäkring gäller skadeståndsskyldighet mot tredje 
man.

Tilläggsförsäkringar / Utökad omfattning
Tilläggsförsäkringarna tecknas endast som tillägg till Atlantica 
Båtförsäkring och gäller bara inom ordinarie giltighetsområde. 
Båtolycksfall, för båtens förare och passagerare.
Allrisk och Maskinskada gäller för plötsliga och oförutsedda 
skador utan krav på att de ska vara utifrån kommande. Uthyrning, 
om du hyr ut din båt måste du teckna denna tilläggsförsäkring. 
Utökat geografiskt område, Nordsjön och/eller Europa.
Europa Import-försäkringen gäller hemtagning av båt köpt i 
Europa. Tilläggsförsäkringen är en transportförsäkring, men gäller 
även som helförsäkring under giltighetstiden som är tre månader. 
Hemtagning av båt kan ske på egen köl eller transporteras till land 
eller sjöss
Trailer, brand-, stöld- och vagnskadeförsäkring för trailer med 
tillverknings- och/eller reg.nr.
Utökad personlig lösegendom, värdet kan höjas mot 
tilläggspremie.

Båt och personlig utrustning
Försäkringen gäller för den båt som anges i försäkringsbrevet.
Försäkringsbeloppet skall motsvara det sammanlagda
marknadsvärdet av båt och utrustning med hänsyn tagen till ålder
och skick. Ev jolle till segel- eller inombordsmotorbåt kan ingå med
värde upp till 20 000 kronor om jollen framgår av försäkringsbrevet.
Personliga tillhörigheter ingår med 25 000 kronor (ej för småbåt)
om inte annat belopp framgår av försäkringsbrevet. Båt som brukas
kommersiellt eller som hyrs ut omfattas inte av försäkringen om
inte annat har avtalats. Försäkringen gäller inte heller vid
motorbåtstävling om inte annat avtalats. Försäkringen ersätter inte
skada, feltankning eller förlust av motorbränsle eller smörjmedel,
skada på boj, bojkätting, permanenta förtöjningsanordningar, mat-,
dryckes- och tobaksvaror, levande djur eller stöldbegärlig egendom
såsom kontanter, värdehandlingar, smycken och liknande.

Vem försäkras?
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare,
brukare och förare av den försäkrade båten. Den gäller även för
annan person som har haft ditt tillstånd att bruka båten.

Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i Sverige, Finland, Danmark och i respektive
länders territorialvatten, Norges fastland och dess territorialvatten,
Östersjön med angränsande hav och vikar, Kattegatt och Skagerack
öster om linjen Hanstholm-Lindesnes. Området kan utökas enligt
ovan.

Aktsamhet och lönsamhet
Atlantica har ett bonusprogram som kan sänka din premie om du
har varit skadefri. Du kan även sänka din premie genom aktiva
stöldförebyggande åtgärder som t.ex. larm, märkning och
spårsändare.
För att få full ersättning gäller vissa aktsamhetskrav. I villkoret
framgår de krav som gäller. Följs inte dessa kan ersättningen
minskas eller i helt utebli. Längre ner i detta dokument finner du en
sammanfattning av våra aktsamhetskrav.

Självrisker
Självrisk är den del av skadekostnaden som du svarar för själv. De
självrisker som normalt gäller framgår av villkoren. Andra avtalade
självrisker framgår av ditt försäkringsbrev.

Gränser och begränsningar
Under denna rubrik anges allmänna begränsningar i ditt
försäkringsskydd. Försäkringen gäller t ex inte om båten byter ägare
eller då båten används i förvärvssyfte om inte annat avtalats. Skada
orsakad av vatten, mögel eller djur ersätts inte. Skada i sjön orsakad
av snö, is och frost ersätts endast om samtliga aktsamhetskrav är
uppfyllda. Vid skador på rigg är ersättningen begränsad till
maximalt 50% av båtens försäkringsvärde.

http://www.atlantica.se


Sjöskada
Försäkringen ersätter skada orsakad av grundstötning, 
sammanstötning, strandning, kantring eller annan plötslig och 
oförutsedd utifrån kommande händelse. Försäkringen gäller även 
för skador på rigg orsakade av plötslig och oförutsedd händelse.

Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada
Försäkringen ersätter bl a skada som orsakas vid sjösättning, 
torrsättning eller transport. Bockar, vaggor, sidostöttor, 
presenningar, annat täckningsmaterial eller båtvagn ersätts endast 
vid brandskada. De är då brandförsäkrade till max 10 000 kronor 
utöver försäkringsbeloppet. Skada orsakad av snö, is, frost, vatten, 
mögel eller djur ersätts inte.

Brandskada
Försäkringen ersätter skada direkt orsakad av glödbrand eller eld 
som kommit lös, blixtnedslag eller explosion. Dock ej enbart 
explosion eller kortslutning i motor.

Stöldskada
Försäkringen ersätter bl. a. skada genom stöld, stöldförsök, rån, 
annat tillgreppsbrott och skadegörelse, men inte förluster genom 
bedrägeri eller förskingring.

Ansvarsskada
Försäkringen ersätter det skadestånd du enligt gällande 
skadeståndsrätt är skyldig att betala.

Rättsskydd
Ersättning lämnas för ombuds- och rättegångskostnader vid tvist 
eller brottmål. Du kan få rättsskydd om försäkringen var gällande när 
de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket 
inträffade. Försäkringen gäller inte för tvister mellan delägare i båten 
eller parter vid uthyrning av båten. Försäkringen gäller inte heller för 
tvister om belopp som är lägre än ett halvt prisbasbelopp eller som 
har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning. Högsta ersättning 
är 3 prisbasbelopp.

Aktsamhetskrav (sammanfattning)
Ingen som är straffbart påverkad av alkohol, narkotika eller annat 
berusningsmedel får framföra, transportera eller på annat sätt 
hantera båten. Ersättning för skada till följd av att detta inte är 
uppfyllt minskas med 100%. Vid vinterförvaring av utombordsmotor 
och personlig lösegendom gäller att du skall vara särskilt aktsam för 
att du skall få ersättning vid stöld. Uppfyller du inte 
aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

Aktsamhetskrav vid sjöskada
Båten ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn tagen till fart, 
utkik, sikt, väder och övrig trafik. Båten, utrustningen och 
bemanningen skall med hänsyn till båtens typ, storlek och 
användningsområde vara i sjövärdigt skick. Detta gäller även 
släpjollen. Båten skall föra skeppsljus enligt gällande föreskrifter. 
När båten är förtöjd skall den klara vind och sjö som kan 
förekomma på platsen.

Båten skall hållas länsad. Båt och utrustning skall ägnas normalt 
underhåll och normal tillsyn. Vid fart på öppet vatten skall jolle vara 
täckt. Om båten förvaras i vattnet under vintern skall båten vara

lämpad att ligga i sjön vintertid och ligga på en lämplig och
skyddad plats. Båten ska ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till
väderleken. Vidare skall samtliga vattenfilter, kulventiler,
genomföringar, slangar, pumpar och ledningar samt
färskvattensystem och andra delar som riskerar att frysa hållas
frostskyddade från bordgenomföring till tömnings- eller tappställe.
Vattensystemen innefattar även wc, svartvatten samt gråvatten.
Båten ska hållas frostfri inombords och vattnet runt båten ska
hållas isfritt. Försäkringen gäller inte för gång i is.

Aktsamhetskrav vid uppläggnings-, sjösättnings- och
transportskada
När båten är uppställd på land skall den vara ändamålsenligt
uppallad, stöttad, surrad och täckt. Stötta och palla för storm. Den
skall vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från
sjön med hänsyn till svallsjö och extremt högvatten. När båten och
dess utrustning transporteras skall den vara ändamålsenligt stöttad
och surrad. Vid på- och avmastning ska masten vara säkrad och
kopplad. Båt och utrustning skall ägnas normalt underhåll och
normal tillsyn.

Aktsamhetskrav vid brandskada
Båt med motor över 20 hk (15 kW) och båt som har anordning för
matlagning, uppvärmning, kylning eller annan anordning där öppen
låga förekommer samt båt under byggnad skall vara utrustad med
en godkänd brandsläckare. Båt med längd över 10 meter skall vara
utrustad med minst två godkända brandsläckare. Lösa bränsletankar
får inte fyllas på i båten. I båten fast monterad bränsletank skall ha
påfyllningsbeslag monterat på däck eller i separat dränerat
utrymme. Evakueringsrör skall finnas och mynna utombords.
Förbindelser till tanken skall vara gastäta och jordade så att statisk
elektricitet ej kan uppstå. Vid brandfarliga arbeten på båten skall
Svenska Brandförsvarsföreningens säkerhetsföreskrifter »Heta
arbeten« följas.

Aktsamhetskrav vid stöldskada
Båt och tillbehör skall vara låst eller fastlåst och ägnas normal
tillsyn. Utombordsmotor skall vara låst vid båten med av SSF
(Svenska Stöldskyddsföreningen) testad och godkänd låsanordning.
Utombordsmotor under 10 hk på segelbåt får låsas till båten med
godkänd kätting och hänglås av klass 2. Utrustning och tillbehör
som inte är fastmonterad skall förvaras i låst utrymme som du
ensam har nyckel till: VHF, GPS och kartplotter, ekolod och liknande
utrustning monterad med bygel eller kassett i olåst utrymme anses
inte vara fast monterad. Personlig lösegendom skall vara inlåst i
båten. Vid vinterförvaring eller förvaring på permanent
uppställningsplats på land skall följande förvaras i annat låst
utrymme än i eller på båten:

- utombordsmotor med motorstyrka under 25 hk
- ej fast monterad utrustning
- personlig lösegendom
(om hela båten förvaras inlåst i ett utrymme som bara du
disponerar eller om båten lämnas för förvaring inomhus eller
förvaring i ställage över marknivå hos marin verkstad gäller ej
ovanstående krav)



Vid vinterförvaring eller förvaring på permanent uppställningsplats
på land för utombordsmotor på 25 hk eller mer gäller att motor
eller motorkåpa och växelhus ska monteras av, om detta inte strider
mot tillverkarens garantiåtagande. Om båt förvaras på trailer ska
denna vara låst med av SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen)
godkänt trailerlås eller klass 3 kätting och hänglås. Är trailern
medförsäkrad skall den alltid vara låst.

Aktsamhetskrav vid ansvarsskada
Du skall snarast underrätta oss och lämna skriftlig redogörelse
angående skadeståndskravet eller om du blir stämd i domstol.
Medger du skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp
eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Om du vid
rättegång inte följer våra anvisningar blir domen inte heller
bindande för oss.

Aktsamhetskrav vid tilläggsförsäkring Trailer
Trailern ska vara låst med ett av SSF (Svenska
Stöldskyddsföreningen) godkänt trailerlås. Kätting och hänglås klass
3 kan användas om man låser trailern i fast föremål eller genom
hjulfälgen.

Aktsamhetsavdrag vid tilläggsförsäkring Utökat geografiskt
område
Krav på båtens utrustning och bemanning:
- Båten skall vara utrustad med VHF.
- Färska nödraketer motsvarande ORC/RORC regler.
- Jolle eller livflotte med kapacitet för samtliga ombordvarande.
- Båtens nummer, namn och VHF anropssignal skall finnas noterat i
försäkringsbrevet.
- Bemanning på öppet hav skall vara minst tre personer alternativt
två om vindroder/ autopilot och/eller EPIRB eller PLB finns ombord.
- Motorbåtar skall vara försedda med dubbla motorer.

I de fullständiga villkoren, som du kan läsa eller ladda ned från
www.atlantica.se, kan du mer utförligt läsa om hur du ska handskas
med båten och dess utrustning och att du ska följa gällande lagar
och förordningar, t.ex Sjövägsreglerna. Vi rekommenderar att du
läser igenom villkoret redan nu för att få vetskap om vilka krav som
ställs. Du hittar information om Aktsamhetskrav i varje
villkorsavsnitt.

Om du inte följer säkerhetsbestämmelserna och
aktsamhetskraven
Vid försummelse att följa aktsamhetskraven görs nedsättning med
25-100% av ersättningen beroende på hur stor betydelse
försummelsen har haft för skadans inträffande, graden av
vårdslöshet eller om det funnits uppsåt samt övriga
omständigheter.

Om du lämnar oriktig uppgift eller förhållandena ändras
under försäkringstiden
Ändras ett förhållande, till exempel vid motorbyte eller liknande
som påverkar försäkringsbeloppet, fart etc måste du meddela detta
till oss. Skulle du försumma att meddela oss om en riskökning eller
annars lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan ersättningen

vid skada minskas eller helt utebli. Detta beror bland annat på
uppgiftens betydelse och på vilka villkor vi skulle ha tecknat
försäkringen om vi känt till det rätta förhållandet. Visar det sig vid
en skada att försäkrat belopp i betydande mån understiger
marknadsvärdet på båten reduceras ersättningen i motsvarande
procentuella grad, så kallad proratareglering.

Värdering och ersättning
Som grund för beräkningen av din ersättning ligger båtens och
utrustningens marknadsvärde, dvs anskaffningskostnad för
motsvarande båt med hänsyn till ålder och skick omedelbart före
skadan. Det gäller också båtens utrustning och lösöre. I de fall där
marknadsvärde ej går att fastställa tillämpas ersättningstabell i
villkoret. För båt/motor som är max 24 månader gammal och har
max 50 gångtimmar gäller nyvärdesersättning. Skador på mast och
rigg ersätts med maximalt 50% av båtens försäkringsvärde.
Atlantica avgör var, hur och på vilket sätt skadan skall ersättas -
reparation, återanskaffning eller kontant. Försäkringen ersätter inte
skador som t ex beror på konstruktions- eller materialfel eller
merkostnad för att vinna tid. För snabbare och enklare
skadereglering, spara inköpskvitton och garantihandlingar!

Allmänna bestämmelser
Försäkringstid och premier
Försäkringen gäller vanligen för ett år i taget och förnyas
automatiskt om inte du eller vi säger upp försäkringen. Premien för
en ny försäkring skall betalas inom 30 dagar efter den dag då vi
sänt premieavi till dig. Vid förnyad försäkring skall premien betalas
senast den dag då nya försäkringstiden börjar. Betalas inte premien
i rätt tid upphör Atlanticas ansvar 14 dagar efter skriftlig
påminnelse.

Prövningsmöjligheter om du är missnöjd
Om du inte är nöjd med vårt beslut eller med hur du blivit bemött
ber vi dig att i första hand vända dig till den handläggare som
hanterat ditt ärende och i andra hand till Atlanticas skadechef.
Om oenighet fortfarande råder efter att du har fått besked från
skadechefen kan du vända dig till Moderna Försäkringars
Klagomålsansvarige som ser till att ditt klagomål
hanteras,klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se
Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkring
eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas
Försäkringsbyrå,www.konsumenternas.se
Du kan även vända dig till Hallå Konsument,
www.hallakonsument.se, eller den kommunala
konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din
kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.
Som privatperson har du också möjlighet att vända dig till
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se. Du har alltid
möjlighet att få ditt ärende prövat i allmän domstol,
www.domstol.se

I övrigt gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen. Vi står
gärna till tjänst med ytterligare upplysningar.

http://www.atlantica.se
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Sammanfattning av integritetspolicy
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning och kompletterande svensk
dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är t.ex.
namn, adress, personnummer, ekonomiska förhållanden,
betalningsinformation, hälsotillstånd, övriga uppgifter som behövs
för tecknande, förnyelse eller ändring av försäkring eller övrig
försäkringsadministration, såväl som uppgifter som lämnas i
samband med skadereglering, etc.

Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan även
erhållas från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller
försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller
kompletteras och uppdateras från myndigheters register.
Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra
skyldigheter mot dig som kund enligt försäkringsavtalet, eller när
det gäller känsliga personuppgifter för att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk, såsom vid bedömning av
försäkringsansökan, utredning av försäkringsärenden samt
administrering av ditt försäkringsavtal.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och som
underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik.
Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till
samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området,
försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen.
Uppgifterna kan enligt lag även behöva lämnas ut till myndigheter.
Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för ändamålen.

För fullständig information om behandlingen av
personuppgifter, se Moderna Försäkringars integritets-
policy på www.atlantica.se/integritet.

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få
veta om hur dina uppgifter behandlas av oss och få ett utdrag om
detta (registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga uppgifter
rättade eller raderade i vissa fall. Du kan även begära att
hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina
uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss
flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet). Du kontaktar oss
genom att skriva till dataskydd@modernaforsakringar.se eller till
Moderna Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98
Stockholm. Genom att kontakta oss kan du även begära att
integritetspolicyn skickas per post till dig samt meddela att dina
personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Moderna Försäkringar äger rätt att i ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda
skador i anledning av denna försäkring. Moderna Försäkringar kan
också lämna uppgifter tillLarmtjänst AB (Larmtjänst) gällande
stöldanmält och eftersökt gods i anledning av denna försäkring.
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
För närmare information om Larmtjänst och behandling av
personuppgifter se www.larmtjanst.se.

Information vid distansavtal i enlighet med 3 kapitlet i
lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS
2005:59)
Försäkringen
Försäkringsvillkoren kan du ta del av under respektive försäkring på
vår hemsida www.atlantica.se. Om inte annat avtalats är
försäkringstiden ett år. I försäkringsvillkoren framkommer allt som
avser avtalet mellan dig och oss, t.ex vilket lands lag som tillämpas,
klagomålsregler etc.

Ångerrätt
När du tecknar sakförsäkring genom ett distansavtal har du rätt att
ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att du tecknat
försäkringen. Om du vill använda dig av din ångerrätt måste du
meddela detta till Atlantica/Moderna Försäkringar muntligen eller
skriftligen. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt har
Atlantica/Moderna Försäkringar rätt att kräva premie motsvarande
för den tid som försäkringen varit gällande. I 3:e kapitlet i lag om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) som du
kan läsa om på www.riksdagen.se finns ytterligare bestämmelser
om ångerrätten.

Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande
som enligtförsäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till
försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är
fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget
har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister går rätten till
försäkringsskydd förlorad.

Försäkringsgivare är Tryg Forsikring A/S

Atlantica - en del av Trygg-Hansa Försäkring filial l 106 26 Stockholm l Bolagsverket org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S l Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 l Klausdalsbrovej 601 l DK-2750 Ballerup l Danmark
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