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Villkor 2020‐01‐01

Allmän information
Detta försäkringsvillkor är gällande från 1 januari
2020 och utgör en del av försäkringsavtalet mellan
försäkringstagaren och Atlantica Båtförsäkring, i
fortsättningen kallat Atlantica.
Försäkringens omfattning framgår av
försäkringsavtalet som består av
• försäkringsbrev
• försäkringsvillkoret för din båtförsäkring
• Allmänna bestämmelser (AB)
• Försäkringsavtalslagen SFS 2005:104 (FAL)
• övrig svensk rätt
Försäkringsbrevet med specifikationer och åsatta
försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler.

Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet
motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde
i den ordning som anges ovan, dock alltid så att
särskilda regler har företräde framför generella.
Premien beräknas på de uppgifter du lämnade till
oss när försäkringen tecknades. Du måste meddela
oss ändring som har betydelse för försäkringen.
Kontrollera alltid ditt försäkringsbrev så att det
stämmer med den omfattning du vill ha.

Vid skada
Under stycket D3 Reglering av skada kan du läsa
hur du går tillväga vid skada.
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Sammanfattning
Här får du översiktligt veta vad som gäller för din
försäkring. Det fullständiga försäkringsvillkoret
följer efter denna sammanfattning. Längst bak i
villkoret finner du ett antal definitioner och
begreppsförklaringar.

Gemensamt skaderegister för
försäkringsbranschen
Personuppgifter som du lämnar till oss registreras
och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra
våra skyldigheter gentemot dig som kund vid
bedömning av försäkringsansökan, administrering
av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden
med mera.
Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål
komma att lämnas ut till, och även registreras i, för
försäkringsbranschen gemensamma skaderegister,
exempelvis GSR. Dessutom äger bolaget rätt att
lämna uppgifter till Larmtjänst för utredning av
oklara uppgifter och eftersökning av stulen
egendom.

Försäkringsbrev

gäller också för annan person som har haft ditt
tillstånd att föra eller bruka båten. Läs mer under
avsnitt A Vem försäkringen gäller för.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige, Finland, Danmark,
Norges fastland och respektive länders
territorialvatten, Östersjön med angränsande
hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack
öster om linjen Hanstholm‐Lindesnes. Andra
geografiska begräsningar kan gälla för vissa
moment. Läs mer under avsnitt B Var försäkringen
gäller.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller båt som används för privat
bruk. 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 avtalas. Läs mer
under avsnitt C Vad försäkringen gäller för.

Högsta ersättning

Ditt försäkringsbrev anger vad som är försäkrat och
vilken omfattning försäkringsskyddet har. Det
framgår även under vilken tid avtalet gäller och vad
din premie är. Försäkringsbrevet och detta villkor
anger tillsammans vårt åtagande.

För viss egendom och vissa händelser är
ersättningsbeloppet begränsat. Det gäller
exempelvis extrautrustning, lösöre och rättskydd
om inte annat avtalats. Högsta ersättningsbelopp är
specificerade i villkoret och/eller i
försäkringsbrevet.

Aktsamhetskrav och undantag

Självrisker

I villkoret framgår att du ska handskas med din
egendom på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla
kravet på att föraren inte ska vara alkoholpåverkad
när båten framförs. Det kan vara klokt att redan nu
läsa de generella aktsamhetskraven, avsnitt D1, och
vid varje avsnitt under rubriken Aktsamhetskrav, så
att du vet vilka krav vi ställer på dig. Följer du inte
aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller
helt utebli.
Försäkringen har även vissa generella undantag, till
exempel om du tävlar med en motorbåt. Se avsnitt
C Vad försäkringen gäller för.

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig i egenskap av ägare,
brukare och förare av den försäkrade båten. Den

Självrisken är den del av skadekostnaden du själv
betalar. Grundsjälvrisken framgår av försäkrings‐
brevet. Du kan själv välja högre självrisk och får då
en lägre premie. Eventuella särskilda självrisker
som gäller framgår under respektive avsnitt i detta
villkor eller i ditt försäkringsbrev. Läs mer under
avsnitt C4 Självrisker.

Försäkringsbelopp
För försäkrad båt anges i försäkringsbrevet ett
försäkringsbelopp som ska motsvara aktuellt
marknadsvärde för båten inklusive utrustning, dvs
vad det kostar att återanskaffa motsvarande
egendom. Reglerna kring hur vi värderar finns i
villkoret, avsnitt G Ersättnings‐ och
värderingsregler.
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Försäkringsvillkor – 2020‐01‐01
för skada som leverantör eller annan ansvarar
för enligt lag, garanti eller liknande åtagande

A Vem försäkringen gäller för

•

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

C1 Atlanticas försäkringar

Har du köpt båten på avbetalning eller kredit med
båten som säkerhet har vi rätt att lämna ersättning
till kreditgivaren (intill kreditgivarens återstående
fordran).

B Var försäkringen gäller
Atlanticas båtförsäkring gäller i: Sverige, Finland,
Danmark, Norges fastland och respektive länders
territorialvatten, Östersjön med angränsande
hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack
öster om linjen Hanstholm‐Lindesnes. Se karta på
nästa sida under avsnitt B.1.1 Var försäkringen
gäller.

C1:1 Atlantica Båtförsäkring
Följande moment ingår i din försäkring om inte
annat framgår av ditt försäkringsbrev:
• Ansvarsskada
• Brandskada
• Stöldskada
• Glasskada
• Sjöskada
• Atlantica Assistans*
• Rättsskydd
• Uppläggnings‐, Sjösättnings‐ och
Transportskada
• Lösöre (båt‐ och personlig utrustning)*
*Gäller ej Småbåt

C1:2 Atlantica Båtförsäkring På Land

Följande moment ingår i din försäkring om inte
annat framgår av ditt försäkringsbrev:
• Ansvarsskada
• Brandskada
• Stöldskada
• Glasskada
• Rättsskydd
• Uppläggnings‐ och Transportskada

C1:3 Tilläggsförsäkringar
•
•
•
•
•
•
•

Allrisk
Maskinskadeförsäkring
Trailer
Uthyrning
Utökat geografiskt område
Utökat lösöre (båt och personlig utrustning)
Båtolycksfall

C1:4 Ansvarsförsäkring
•

C Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
• båt som används för privat bruk om inget
annat avtalats
Försäkringen gäller inte för
• motorbåt som deltar i tävlingbåt som används i
yrkesmässig trafik om inget annat avtalats

Ansvarsskada

C2 Atlantica Båtförsäkring ersätter
•
•

båten som anges i försäkringsbrevet samt
seriemässigt tillverkad utrustning tillhörande
den båten
fast monterat tillbehör till båten dvs.
utrustning i eller på båten som kan anses vara
normalt för en sådan båt
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•

•
•
•

avmonterad utrustning eller tillbehör som
förvaras i låst utrymme, om inte annan
utrustning eller tillbehör monterats i dess
ställe
tillhörande trailer om detta avtalats
tillhörande jolle om detta avtalats
flytvästar och livflottar

C3 Försäkringen ersätter inte
•

utrustning och tillbehör som det enligt lag är
förbjudet att använda

•
•
•

utrustning som inte anses vara normala
båttillbehör
skador på mast och rigg överstigande 50 % av
båtens marknadsvärde
drivmedel, oljor

C4 Självrisker
Grundsjälvrisk eller vald självrisk framgår av ditt
försäkringsbrev. Eventuella särskilda självrisker som
gäller framgår under respektive avsnitt i detta
villkor eller i ditt försäkringsbrev.
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D Generella aktsamhetskrav och åligganden
D1 Generella aktsamhetskrav

•

För att du ska få full ersättning om en skada
inträffar krävs att du följt de aktsamhetskrav och de
föreskrifter som finns för försäkringens giltighet.
Som generella aktsamhetskrav gäller att:
• föraren inte är straffbart påverkad av alkohol
eller annat berusningsmedel
• föraren har den behörighet och ålder som
krävs för att köra båten
• installationer och montering är fackmässigt
utförda och att tillverkarens, leverantörens
eller installatörens anvisningar för installation,
användande, skötsel och underhåll följs.
• för skada orsakad att du använt båten på annat
sätt eller i annat fartområde än vad som sägs i
CE-klassningen för båttypen.

D1.1 Om aktsamhetskrav inte iakttas

Om generella eller särskilda aktsamhetskrav har
åsidosatts kan ersättningen sättas ned eller helt
falla bort, se punkt D4.3 och I5.

D2 Räddningsåtgärder
När en skada som omfattas av försäkringen
inträffar eller befaras vara omedelbart förestående
måste du efter bästa förmåga försöka hindra eller
begränsa skadan. Vi betalar nödvändiga och skäliga
kostnader för detta om du inte har rätt till
ersättning från annan enligt lag, författning, avtal,
garanti eller liknande åtagande. Åsidosätter du
föreskrifter om räddningsåtgärder kan ersättningen
minskas eller helt falla bort, se punkt D4.3.

D3 Reglering av skada
D3:1 Anmälan och ersättningskrav

Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Du ska
också kunna visa att ett försäkringsfall föreligger.
Dessutom ska den som begär ersättning:
•

•
•
•

vid stöld, rån, förlust eller skadegörelse göra
polisanmälan och sända in intyg om detta till
oss. Du ska medverka i polisutredningen
genom att lämna alla uppgifter du har. Vid
resa utomlands ska polisanmälan göras i det
land skadan inträffar så snart som möjligt och
senast innan du åker hem till Sverige
vid skada som inträffat under transport,
anmäla skadan till transportföretaget
lämna specificerat krav på ersättning
kunna styrka innehav och värde av
förkommen egendom

•

upplysa oss om annan försäkring gäller för samma skada
eller om ersättning kan erhållas av annan. Vi behöver
sådan upplysning från dig för att vi ska kunna bedöma vår
möjlighet att fördela ansvaret för skadan mellan ansvariga
försäkringsbolag eller kräva ersättning av den som är
ansvarig för skadan enligt punkterna AB 3.4 eller AB 3.6.
lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis,
läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att
reglera skadan.

D3:2 Besiktning

Den som begär ersättning är skyldig att medverka till
besiktning som vi vill utföra i anledning av inträffad skada.
Skadade föremål ska behållas om vi inte medger annat.

D3:3 Reparation

Reparation får, utöver vad som följer av D2
Räddningsåtgärder, ske endast efter vårt godkännande.
Beträffande valet av reparatör, reparationsåtgärd och
material ska våra anvisningar följas.

D3:4 Påföljd

Åsidosätter du dina åligganden enligt D3.1‐3.3 kan
ersättningen minskas eller falla bort enligt reglerna i D4.3
Åsidosättande av aktsamhetskrav eller annan föreskrift i
försäkringsvillkoren.

D4 Nedsättning av försäkringsersättning
D4:1 Oriktiga eller ofullständiga uppgifter
vid försäkringens tecknande och
upplysningsplikt under försäkringstiden
Har du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller
ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan
ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. Avdraget –
som görs utöver eventuell självrisk – kan i allvarligare fall
medföra att ingen ersättning lämnas. Av betydelse är
graden av uppsåt eller oaktsamhet, i vilken utsträckning
och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkringen om
vi känt till rätta förhållandet samt omständigheterna i
övrigt
Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett
förhållande som angetts i avtalet och som är av väsentlig
betydelse för risken ändras. Underlåtenhet kan leda till
nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan
ersättning helt utebli.
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D4:2 Oriktig eller ofullständig uppgift vid
skadereglering
Har den som är berättigad till ersättning efter
försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet oriktigt uppgivit eller förtigit eller dolt
något av betydelse för bedömningen av dennes rätt
till ersättning från försäkringen, kan den ersättning
som denne annars skulle ha varit berättigad till
sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till
omständigheterna.

D4:3 Åsidosättande av aktsamhetskrav eller
annan föreskrift i försäkringsvillkoren
Har du inte följt aktsamhetskrav eller annan
föreskrift i villkoren kan ersättningen minskas eller
helt falla bort.
Med dig jämställs annan som med ditt samtycke
haft tillstånd att bruka den försäkrade båten.
Om räddningsplikt eller annan föreskrift i villkoren
som är till för att förhindra eller begränsa skada
åsidosätts kan ersättningen minskas eller helt falla
bort.
Ersättningen minskas vanligtvis med 25 %.
Faktorer som kan föranleda nedsättning med mer
än normalavdraget är:
• hur länge du åsidosatt aktsamhetskravet eller
föreskriften
• om du ökat risken för skada genom att t.ex.
exponera egendomen
• om du var påverkad av alkohol eller droger
• om du gjort dig skyldig till brottslig handling
som enligt svensk lag kan leda till dagsböter

eller fängelse. Avdraget kan minskas om det
skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger
förmildrande omständigheter

D4:4 Framkallande av försäkringsfall

Har du framkallat försäkringsfall med uppsåt
lämnas ingen ersättning.
Har du genom grov vårdslöshet framkallat ett
försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan
ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt
med hänsyn till dina förhållanden och
omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om du
annars måste antas ha handlat eller underlåtit att
handla i vetskap om att detta innebar en
betydande risk för att skadan skulle inträffa.
Med dig jämställs annan som med ditt samtycke
haft tillsyn över eller tillstånd att bruka den
försäkrade egendomen.

D4:5 Nedsättning sker inte för psykiskt
abnorma och barn
Nedsättning av ersättningen tillämpas inte om den
som orsakade skadan:
• var i ett sådant sinnestillstånd som avses i 30
kap 6 § Brottsbalken
• var under 12 år
Detta gäller reglerna om oriktig eller ofullständig
uppgift när försäkringen tecknades, se moment
D4.1. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter vid
försäkringens tecknande och upplysningsplikt under
försäkringstiden, D4.3 Åsidosättande av
aktsamhetskrav eller annan föreskrift
iförsäkringsvillkoren samt D4.4 Framkallande av
försäkringsfall.
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E Ansvar
Ansvarsförsäkringen ger ekonomiskt skydd mot
vissa skadeståndskrav från tredje man. Ansvars‐
försäkringen gäller för dig som försäkringstagare
och ägare, brukare och förare av den försäkrade
båten. Den gäller också för annan person som har
haft ditt tillstånd att bruka båten.

E1 Försäkringen gäller för
•

skada på person och sak i samband med
framförandet eller hanteringen av din båt,
under försäkringstiden, orsakat genom
handling eller underlåtenhet och som du enligt
gällande skadeståndsrättsliga regler och
principer är skyldig att ersätta. Vid skada som
kan ersättas av försäkringen åtar vi oss att:
‐
utreda om du är skadeståndsskyldig
‐
förhandla med den som kräver skadestånd
‐
föra din talan vid eventuell rättegång och
betala rättegångskostnaderna
‐
betala det skadestånd som du är skyldig
att utge.

•
•

E3 Om du krävs på skadestånd
•
•

•
•

•

E2 Försäkringen gäller inte för
•
•

•
•
•

•

skada som orsakats av den som använder
båten utan ägarens tillstånd
skada som du åtar dig att ersätta utöver
gällande skadeståndsrättsliga regler och
principer
skada på person ombord på den försäkrade
båten, till exempel förare, besättning, brukare
eller passagerare
skada på den försäkrade båten, tillbehör eller
egendom ombord
skada på egendom som du hyr, lånar,
reparerar eller på annat sätt mer än helt
tillfälligt tagit befattning med
skada som uppstår i samband med att du utför
uppsåtlig handling som enligt svensk lag är
straffbelagd. Dock ersätts skada om den
försäkrade anses vara i sådant tillstånd som

avses i 30 kap 6 § brottsbalken eller är under
12 år
skadestånd som enbart grundar sig på avtal
eller annat åtagande
skadestånd till följd av underlåtenhet att röja
och ta bort vrak

ska du snarast underrätta oss och lämna
skriftlig redogörelse angående
skadeståndskravet
Medger du skadeståndsskyldighet, godkänner
ersättningsbelopp eller betalar ersättning är
detta inte bindande för oss
Blir det rättegång ska du genast underrätta oss
om det och följa våra anvisningar
Vid rättegång betalar vi dina
rättegångskostnader i den utsträckning de är
skäliga och överensstämmer med vårt intresse
i rättegången
Om vi inte får underrättelse om rättegången
eller om våra anvisningar inte följs blir inte
domen bindande för oss

E4 Högsta ersättningsbelopp
•

vid varje skadetillfälle utgår ersättning enligt
de ansvarsgränser som anges i Sjölagen
(1994:1009), om inte annat avtalats

E5 Högsta ersättningsbelopp gäller även
om
•
•

flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga
flera skador uppstår av samma orsak och vid
samma tillfälle

E6 Självrisk
•

självrisk för ansvarsskada är 1 000 kronor
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F Egendom
F1 Brand
F1.1 Försäkringen gäller för
•
•
•
•

eld som kommit lös
glödbrand
blixtnedslag
explosion

•

F2.3 Aktsamhetskrav
•
•

F1.2 Försäkringen gäller inte för
•

•
•

skada på båtens motor, kylsystem eller
avgassystem genom överhettning eller
explosion i dem
skada till följd av överhettning i motor
skada bestående enbart av kortslutning

F1.3 Aktsamhetskrav
•

•
•

•

båt med motor över 20 hk och båt som har
utrustning där öppen låga kan förekomma skall
vara utrustad med en godkänd brandsläckare.
Båt med längd över 10 meter skall vara
utrustad med minst två brandsläckare
lösa bränsletankar får inte fyllas på 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

•

•
•

•

F1.4 Självrisk
•

självrisk för brandskada framgår av ditt
försäkringsbrev

F2.1 Försäkringen gäller för
stöld
stöldförsök
rån
annat tillgreppsbrott
uppsåtlig skadegörelse av tredje man

F2.2 Försäkringen gäller inte för
•
•
•

bedrägeri och förskingringsbrott, till exempel
vid uthyrning
annat tillgreppsbrott än stöld som gjorts av
person som tillhör samma hushåll som du
olovligt brukande

båt skall vara låst eller fastlåst
när du lämnar båten obevakad skall samtliga
nycklar och avlarmningsdon medtagas. Med
nycklar avses startnyckel, ruffnyckel mm. Med
avlarmningsdon menas fjärrkontroll till
startspärr, larm och spårsändare
om båten förvaras på trailer skall trailern vara
låst med SSF‐godkänt trailerlås eller klass 3‐
låsning. Som låst trailer räknas också trailer
med avtagna hjul
utombordsmotor skall vara fastlåst vid båten
med SSF‐godkänd låsanordning
utrustning och tillbehör som inte är fast
monterad skall förvaras i låst utrymme när
båten inte används:
‐
VHF, GPS och kartplotter, ekolod och
liknande utrustning monterad med bygel
eller kassett i olåst utrymme anses inte
vara fast monterad
‐
Personlig utrustning skall vara inlåst
vid vinterförvaring på land skall följande
förvaras i annat låst utrymme än i eller på
båten:
‐
ej fast monterad utrustning
‐
personlig utrustning
‐
utombordsmotor med motorstyrka under
25 hk
Om hela båten förvaras inlåst i ett utrymme
som bara du disponerar eller om båten lämnas
för förvaring inomhus gäller ej ovanstående
krav
•

F2 Stöld & Skadegörelse
•
•
•
•
•

skadegörelse av hyresman

vid vinterförvaring på land för
utombordsmotor med motorstyrka 25
hk eller högre samt tillhörande
motordelar gäller särskild självrisk – se
Självrisker F2.4

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

F2.4 Självrisk
•

Självrisk för stöldskada framgår av ditt
försäkringsbrev

•

Om utombordsmotorn vinterförvaras inlåst
gäller ingen självrisk vid stöldskada
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•

•

Om utombordsmotorn vinterförvaras på
inhägnat område med aktiverat larm gäller
ordinarie självrisk. Om växelhuset är
demonterat och förvarat inlåst på annan plats
gäller ingen självrisk vid stöldskada.
Om utombordsmotorn vinterförvaras utomhus
på land 15 september – 15 april gäller
grundsjälvrisk samt 15 % av det totala
marknadsvärdet på det som tillgripits. Om
växelhuset är demonterat och förvaras inlåst
på annan plats gäller endast ordinarie självrisk.

F2.5 Upprepade stölder
Om du råkar ut för upprepade stölder av
exempelvis utombordsmotor kan premien och/eller
din grundsjälvrisk påverkas.

F3 Glasskada
F3.1 Försäkringen gäller för
•

vindruta, glasdörrar, jagarskärm, fribordsglas
och skylight som har genombrutits eller
spräckts

F3.2 Försäkringen gäller inte för
•
•

skada som annat moment av försäkringen
ersätter
skada som endast består av repor,
åldersförändring eller förslitning

F3.3 Självrisk
•

•
•
•
•

F4.3 Aktsamhetskrav
•

•

•
•

•
•
•
•
•

självrisk för glasskada är 25% av den totala
skadekostnaden dock lägst den ordinarie
självrisken för sjöskada som framgår av ditt
försäkringsbrev

F4 Sjöskada
F4.1 Försäkringen gäller för
•
•
•
•
•

skada direkt orsakad av grundstötning,
sammanstötning, strandning eller kantring
skada direkt orsakad av att vatten plötsligt och
oförutsett tränger in via genomföringar och
anslutna rörledningar eller slangar till dessa
förlust av eller skada på mast, rigg och segel
som direkt orsakats av hårt väder
skada som direkt orsakats av annan plötslig
och oförutsedd utifrån kommande händelse
Igensatta vattenintag och ledningar

F4.2 Försäkringen gäller inte för
•
•

skada orsakad av fukt, korrosion, mögel, djur
eller ohyra
skada som enbart består i nedsmutsning,
missfärgning eller repor i båtens ytskikt

skada orsakad av felaktig hantering, skötsel,
reparation, montering, materialfel eller
bristande underhåll
skada på egendom som tappas eller lossnar
från båten
skada orsakad av is, snö, frysning såvida
aktsamhetskraven inte är uppfyllda
skada orsakad av gång i is

•

när båten är förtöjd vid ordinarie hemmahamn
skall den klara vind och sjö som kan
förekomma på platsen. Förtöj alltid för storm!
båten skall framföras på ett säkert sätt med
hänsyn tagen till fart, utkik, sikt, väder och
övrig trafik
ingen som är påverkad av alkohol, narkotika
eller annat berusningsmedel får framföra
båten
båten, utrustningen och bemanningen skall
med hänsyn till båtens typ, storlek och
användningsområde vara i sjövärdigt skick.
Detta gäller även jollen
båten skall föra skeppsljus enligt gällande
föreskrifter
båten skall hållas länsad
båt och utrustning skall ägnas normalt
underhåll och normal tillsyn
vid fart på öppet vatten skall bogserad jolle
vara täckt
Om båten förvaras i vattnet under vintertid
skall den 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 vara
frostsäkrade. Detta gäller även
färskvattensystem, WC, svartvatten och
gråvatten
båten ska hållas frostfri inombords och vattnet
runt båten ska hållas isfritt

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

F4.4 Självrisk
•

självrisk för sjöskada framgår av ditt
försäkringsbrev

F5 Atlantica Assistans
Atlantica Assistans tillhandahålls av en av Atlantica
upphandlad leverantör. Med Atlantica Assistans får
du tillgång till en dygnet‐runt bemannad
Villkor 2020‐01‐01 | 11

larmcentral som ombesörjer bogsering,
hemtransport eller leverans av reservdelar/bränsle.
Vid ersättningsbar skada ersätter försäkringen vid
behov även resor och logi samt merkostnad efter
godkännande av Atlantica.
Atlantica Assistans gäller i Sverige och vid Sveriges
kust.

Kan den för grov vårdslöshet åtalade genom
lagakraftvunnen dom visa att han blivit frikänd eller
dömts endast för vårdslöshet, lämnas ersättning för
kostnaden för dennes försvar.

F6.3 Försäkringen gäller inte för
•

F5.1 Försäkringen gäller för
Plötslig och oförutsedd händelse vid färd:
• kostnad för bogsering av båten till närmaste
reparatör ersätts med maximalt 6 000 kronor
• kostnad för transport av bränsle och
reservdelar ut till båten ersätts med maximalt
3 000 kronor
• resor och logi samt merkostnad upp till 10 000
kronor efter godkännande av Atlantica

F5.2 Försäkringen gäller inte för
•
•

•
•

skada utanför Sverige eller Sveriges kust
kostnad som uppstår när båten befinner sig i
hemmahamn eller annan stadigvarande
förtöjningsplats
småbåt
båtar som används yrkesmässigt

F5.3 Självrisk
•

Atlantica Assistans gäller utan självrisk

F6 Rättsskydd

•
•

•
•
•
•
•

•

F6.1 Försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig i egenskap av ägare,
brukare och förare av den försäkrade båten. Den
gäller också för annan person som har haft ditt
tillstånd att föra eller bruka båten

F6.2 Vilka tvister försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas som
tvistemål av tingsrätt eller av dispaschör i Sverige
eller motsvarande domstol i övriga nordiska länder,
som efter prövning i sådan domstol kan prövas av
hovrätt eller Högsta domstolen i respektive land. I
sådana mål gäller försäkringen också för resning,
dock endast om resning beviljas. Försäkringen
gäller även för brottmål om du misstänks eller
åtalas för vårdslös gärning, dock inte:
• om vårdslösheten betecknas som grov
• om brottmålet till någon del avser uppsåtlig
gärning eller påverkan av alkohol eller
narkotika eller andra berusningsmedel
• om gärningen kan anses utförd med uppsåt
även om uppsåt inte utgör en förutsättning för
straffbarhet.

•

•
•

tvist där det omtvistade värdet understiger ett
halvt prisbasbelopp. Detta undantag tillämpas
inte vid tvist med Moderna Försäkringar på
grund av försäkringsavtalet.
tvist som väcks med stöd av Lagen om
grupprättegång och du är kärandepart
tvist om du inte har befogat intresse av att få
din sak behandlad. Sådant intresse anses till
exempel inte föreligga om domstol eller
rättshjälpsmyndigheten på den grunden
avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat
att rättshjälpen ska upphöra
tvist som handläggs enligt Lagen om
domstolsärenden
tvist mellan delägare i båten eller mellan
parter vid uthyrning av båten
tvist som avser skadeståndsanspråk mot den
försäkrade om ansvarsförsäkringen täcker
sådant skadeståndsansvar
tvist som avser patent eller annan
immaterialrätt
tvist som har samband med din yrkes‐ eller
tjänsteutövning eller annan
förvärvsverksamhet, till exempel uthyrning
tvist som har samband med borgensåtagande
som du gjort eller avtal som du träffat till
förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet
tvist som avser fordran eller annat anspråk
som har överlåtits på dig, om det inte är
uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten
uppkom, eller som gäller borgensåtagande
tvist som har samband med ekonomiska
åtgärder som för en privatperson är av ovanlig
art eller omfattning
med någon som du är eller har varit gift,
registrerad partner eller sammanboende med

F6.4 Vilket juridiskt ombud du kan välja
För att försäkringen ska gälla måste du anlita
ombud. Ombud måste vara lämplig med hänsyn till
de krav som kan ställas på ett ombud enligt svensk
lag samt vara ledamot av Sveriges advokatsamfund
(advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på
advokatbyrå eller kunna visa att han har särskild
lämplighet för uppdraget. Vi har rätt att begära
prövning av skäligheten av advokat eller biträdande
jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos
Advokatsamfundets och Svensk Försäkrings
ombudskostnadsnämnd. Ombudet och bolaget
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förbinder sig att godta utfallet av en sådan
prövning.

•

En förutsättning för att du ska få anlita ombud som
inte är knuten till advokatbyrå är att ombudet
förbundit sig att i händelse av tvist godta Svensk
Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor prövning
av hans arvode och övriga kostnader i ärendet. I
tvist som handläggs utomlands måste du anlita
ombud som vi godkänner.

•

F6.5 Vilka kostnader försäkringen ersätter

Genom försäkringen betalas nödvändiga och
skäliga kostnader om du inte kan få dem betalda av
motpart eller staten. Med nödvändiga och skäliga
kostnader avses bland annat att kostnaderna måste
stå i rimlig proportion till det belopp tvisten gäller.

F6.6 Vi betalar
•

•

•
•
•

•

•

ombudsarvode och omkostnader. Arvode
lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt
den timkostnadsnorm som domstolsverket
tillämpar vid fastställande av taxa i vissa mål
nödvändiga och skäliga kostnader för
utredning före dispasch eller rättegång
förutsatt att utredningen beställts av ditt
ombud
kostnader för bevisning i rättegång, hos
dispaschör och i skiljemannaförfarande
expeditionskostnader i domstol
rättegångskostnader som du ålagts att betala
till motpart eller staten efter domstols eller
dispaschörs eller skiljemäns prövning av tvisten
rättegångskostnader som du vid förlikning
under dispasch eller rättegång åtagit dig att
betala till motpart, under förutsättning att det
är uppenbart att domstolen eller dispaschören
eller skiljemän skulle ha ålagt dig att betala
rättegångskostnader med högre belopp om
tvisten hade prövats
kostnader som uppkommer för medlare som
domstolen förordnat

F6.7 Vi betalar inte
•
•
•
•
•

ersättning för eget arbete, förlorad inkomst,
resor och uppehälle eller andra omkostnader
för dig eller annan försäkrad
kostnader för att begära verkställighet av
dom, beslut eller avtal
merkostnader som uppstår om du anlitar flera
ombud eller byter ombud
ersättning till skiljemän
kostnad i sådan tvist där prövningen av tvisten
kan vänta till dess annat liknande mål har
avgjorts (så kallat pilotmål)

•

kostnad som uppkommer genom att du i eller
utom rättegång avstår från dina möjligheter att
få ersättning från motparten
ombudskostnader som får anses ingå i
skadestånd som tillerkänts försäkrad
kostnad för indrivning av obetald fordran

F6.8 Högsta ersättningsbelopp

Genom försäkringen betalar vi vid varje tvist högst
3 prisbasbelopp. Om du bedriver momspliktig
verksamhet, ersätts inte den debiterade momsen.
Om du och annan försäkrad står på samma sida,
anses endast en tvist föreligga. Om flera tvister
avser samma angelägenhet, anses endast en tvist
föreligga. Om du har flera tvister ska de räknas
som en tvist om de avser samma skada eller om
yrkandena stöder sig väsentligen på samma
händelse eller omständighet. Således kan en tvist
anses föreligga även om yrkandena inte stöder sig
på samma rättsliga grund.

F6.9 Förutsättningar för rättsskydd
F6.9.1 När ska du ha haft försäkring för att få
rättsskydd
Du kan få rättsskydd om försäkringen var gällande
när de händelser eller omständigheter som ligger
till grund för anspråket eller misstanken om brott
inträffade och det därefter inte gått längre tid än
tio år.
F6.9.2 Om din försäkring upphört
Om rättsskydd beviljas tillämpas den självrisk och
det högsta ersättningsbelopp som gäller för
motsvarande försäkring hos oss vid tiden för
tvistens uppkomst.
F6.9.3 Var försäkringen gäller
Du kan få rättsskydd om de händelser eller
omständigheter som ligger till grund för anspråket
inträffat inom försäkringens geografiska
giltighetsområde.

F6.9.4 Återkrav
I den mån ersättning lämnats på grund av
försäkringen inträder vi i din rätt mot annan.

F6.10 Självrisk
Självrisken för rättsskydd är 20 % av kostnaderna,
dock lägst 1 000 kronor.
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F7 Uppläggnings‐, Sjösättnings‐ &
Transportskada
F7.1 Försäkringen gäller för

•
•

Försäkringen ersätter skada direkt orsakad av ,
plötslig och oförutsedd, utifrån kommande
händelse:
•
•
•

när båten står på land
vid sjösättning, upptagning, av‐ och påriggning
eller lyft med kran eller lyftanordning
vid förflyttning eller transport

•

båt och utrustning skall ägnas normalt
underhåll och normal tillsyn
transportvagn/trailer ska vara ändamålsenlig
för aktuell båt och dess utrustning samt vara
kopplad till lämpligt dragfordon. Båten skall
vara ändamålsenligt stöttad, surrad och
kopplad
ingen som är straffbart påverkad av alkohol,
narkotika eller annat berusningsmedel får
hantera eller transportera båten

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

F7.4 Självrisk
•

självrisken för Uppläggnings‐, Sjösättnings‐ &
Transportskada framgår av ditt försäkringsbrev
– se Sjö/Uppläggning

F8 Personligt lösöre
Personlig egendom som inte är att betrakta som
båttillbehör.

F8.1 Skyddet gäller för
F7.2 Försäkringen gäller inte för
•
•
•
•
•
•

skada orsakad av is, snö, frysning, vatten, fukt,
mögel, korrosion, djur eller ohyra
skada som enbart består i nedsmutsning,
missfärgning eller repor i båtens ytskikt
skada orsakad enbart genom att batterisyra
läcker ut
skada orsakad av felaktig hantering, skötsel,
reparation, montering, materialfel eller
bristande underhåll
skada orsakad av igensatta vattenintag och
ledningar
skada på motor, jolle och övrig utrustning som
tappas från, lossnar eller glider loss från båten

F7.3 Aktsamhetskrav
•
•

•

vid upptagning och sjösättning skall
ändamålsenlig utrustning och tillvägagångssätt
brukas
när båten är uppdragen eller uppställd på land
skall den vara ändamålsenligt uppallad,
stöttad, surrad och täckt på betryggande
avstånd från sjön
vid av‐ och påriggning skall masten vara säkrad
och kopplad

•

•

personlig egendom för privat bruk som
förvaras ombord. Maximal ersättning är 25 000
kronor om inget annat avtalats.
du kan utöka beloppet vid behov.

F8.2 Skyddet gäller inte för
•
•
•
•

•
•

egendom och utrustning som ersätts ur annat
moment eller försäkring
småbåt eller jolle
motorbränsle, smörjmedel
smycken, äkta pärlor, ädla stenar, föremål av
ädel metall, konstverk, pälsverk, pengar,
värdehandlingar
mat‐, dryckes‐ och tobaksvaror
levande djur

F8.3 Aktsamhetskrav
•

När båten inte brukas skall personlig
lösegendom förvaras i låst utrymme

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

F8.4 Självrisk
•

självrisken för lösöre är 1 000 kronor
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G. Ersättnings‐ och värderingsregler
G1 Försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter din ekonomiska förlust enligt
nedanstående regler. Som ekonomisk förlust
betraktas inte olägenhet av att egendomen inte har
kunnat användas eller affektionsvärde som gått
förlorat.
Du får själv välja valfri reparatör som ska göra en
kostnadsberäkning av skadan. Reparation och
återställande skall godkännas av oss innan
reparationen påbörjas. Du är skyldig att behålla den
skadade egendomen så att vi kan besiktiga skadan.
Atlantica förbehåller sig rätten att avgöra i vilken
form ersättningen för skadad eller förlorad
egendom skall betalas.
För att skydda dina rättigheter enligt
konsumenttjänstlagen är du alltid beställare av en
reparation och ansvarig för eventuell reklamation
efter utfört arbete.
Vid skada på eller förlust av försäkrad egendom ska
du kunna styrka innehav. Fabrikat, modell, ålder
och ursprung kan styrkas med exempelvis
originalkvitto/garantibevis.
Ersättning för skadad eller förlorad egendom
grundas på marknadsvärdet det vill säga
motsvarande pris i allmänna handeln omedelbart
före skadan. Atlantica förbehåller sig rätten att
avgöra om den skadade egendomen ska repareras
eller ersättas.
Från denna regel görs avsteg enligt punkt G3.1
Värdering av båt och utrustning på sidan 14 samt
punkt G4.1 Värdering av lösöre på sidan 15.

G2 Försäkringen ersätter inte
•
•

•
•
•
•

•
•

•

kostnad för förbättring eller förändring av
båten eller utrustning som gjorts i samband
med skadereparation
merkostnad på grund av att våra anvisningar
om inköpsställe, reparationsverkstad eller
transportmedel inte inhämtas eller följs
kostnad för lackering som inte motsvarar den
som båten hade i det seriemässiga utförandet
eventuell värdeminskning efter reparation
normalt slitage när båten använts i samband
med stöld eller annat olovligt tillgrepp
mervärdesskatt vid reparation när
försäkringstagaren eller båtägaren är
redovisningsskyldig för sådan skatt
merkostnad för lösen av finansiering
merkostnad genom reparationsarbete på
övertid eller genom att reservdelar måste
fraktas på annat sätt än med sedvanligt
transportmedel, om inte vi särskilt godkänt
merkostnaden
merkostnad för reparation av båten som
avsevärt avviker från fabriksutförande

G3 Värdering av båt och utrustning
Som grund för beräkning av din ersättning ligger
båtens marknadsvärde, det vill säga anskaffnings‐
kostnaden för motsvarande båt med hänsyn tagen
till ålder och skick, omedelbart före skadan. Detta
gäller också båtens utrustning.
Om marknadsvärdet ej går att fastställa på annat
sätt används ersättningstabellen på sidan 16.
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G3.1 Värdering av båt och utrustning
Som grund för beräkning av din ersättning ligger
båtens marknadsvärde, det vill säga anskaffnings‐
kostnaden för motsvarande båt med hänsyn tagen
till ålder och skick, omedelbart före skadan. Detta
gäller också båtens utrustning.

G3.1.1 Värderingstabell
I de fall där marknadsvärde ej går att fastställa
tillämpas nedanstående tabell för beräkning av
ersättning.

Ovanstående värderingstabell gäller förutsatt att utrustningen var felfri omedelbart före skadan. För mast och rigg av normalmaterial
gäller inget åldersavdrag de första 10 åren. Åldersavdraget förblir 0 % även efter 10 år om du kan visa att stående/ löpande rigg är under
10 år gammal. Annars gäller ett avdrag med 3 % per år efter 10 år. Minimiersättning är 50 % av värdet. Ersättning för mast/rigg kan aldrig
överstiga 50 % av båtens totala värde.

G3.2 Nyvärdesersättning
För båt och/eller motor som är max 24 månader
gammal och har max 50 gångtimmar gäller
nyvärdesersättning.
Nyvärdesersättning innebär att en totalskadad båt
och/eller motor ersätts med en av samma typ och

modell som den skadade egendomen under
förutsättning att följande är uppfyllt:
• är seriemässigt tillverkad och såld av
svensk generalagent
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•
•
•
•
•

omfattas i Sverige av fabrikantens
garantier och den svenska
generalagentens andra åtaganden
skälig reparationskostnad beräknas
överstiga 50 procent av inköpspris
skadan skett inom två år efter det att
båten/motorn registrerades första gången
har brukats max 50 timmar
du har ägt båten/motorn oavbrutet sedan
den registrerades första gången

senast kända nypris. Vid beräkningen räknas
skatter, avgifter eller annan jämförlig kostnad in i
ersättningen.

G4 Värdering av lösöre
Som grund för beräkning av din ersättning ligger
marknadsvärde, det vill säga anskaffnings‐
kostnaden för motsvarande egendom med hänsyn
tagen till ålder och skick, omedelbart före skadan.

Vi har rätt att välja inköpsställe dit du som
försäkringstagaren skall vända dig för att hämta ut
den nya båten. Om motsvarande båt/motor inte
längre finns på marknaden sker beräkningen efter

G4.1 Ersättningstabell lösöre
I de fall där marknadsvärde ej går att fastställa
tillämpas nedanstående tabell för beräkning av
ersättning.

G5 Bärgning och hämtning

Du som ägare av båten är skyldig att hämta den
från den plats dit den bärgats och/eller förvaras vid
Atlanticas begäran om detta.

Om skada på båten är ersättningsbar ersätter vi
också nödvändig bärgning till närmaste reparatör.
Har skadan skett utomlands betalar vi transport till
närmaste reparatör i Sverige, om vi anser att sådan
transport är nödvändig.
Om skada på båten senare visar sig inte vara
ersättningsbar, har Atlantica rätt att begära
ersättning av dig för de kostnader Atlantica haft i
anledning av bärgning och övriga kostnader som
uppkommit i anledning av detta (exempelvis
förvaringskostnader).

Om stöldförsäkrad båt återfinns på annan ort än
där det tillgripits ersätter vi dig för skäliga
hämtningskostnader. Om det finns särskilda skäl
kan vi ombesörja hämtning av båten.
Vi avgör om transport till båtens hemmahamn eller
till annan hamn ersätts.

Villkor 2020‐01‐01 | 17

H Tilläggsförsäkringar
H1 Allrisk
Försäkringen kan tecknas för försäkrad båt,
utrustning och egendom.
Allrisk kan inte tecknas för småbåt eller båt som
används yrkesmässigt.
Maximalt ersättningsbelopp under allrisktillägget är
25 000 kronor

H1.1 Försäkringen gäller för
•

förlust eller skada på försäkrad båt, utrustning
och egendom. Förlusten eller skadan ska ha
direkt orsakats av en plötslig och oförutsedd
utifrån kommande händelse .

H1.2 Försäkringen gäller inte för
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

skada som omfattas av annan försäkring eller
annat moment i båtens försäkring
skada på båtens maskinella utrustning eller
instrumentering
förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande av
felaktiga utföranden och konstruktioner
felaktig konstruktion, felaktigt utförande,
materialfel eller icke fackmannamässig
installation
skada på egendom på grund av felaktigt
handhavande, bearbetning, reparation eller
rengöring
egendom som är lånad eller hyrd
egendom som förlagts
skada orsakad av förslitning, åldersförändring,
korrosion, röta, is, snö, frysning, mögel, djur
eller ohyra vare sig skadan inträffat plötsligt
eller successivt
skada som tillverkare, leverantör eller annan
ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande
åtagande
skada på eller förlust av smycken och andra
föremål, helt eller delvis av ädel metall, äkta
pärlor, ädla stenar, pälsverk, pengar,
värdehandlingar, mat‐, dryckes‐ och
tobaksvaror eller levande djur

H1.3 Aktsamhetskrav
•

egendom skall handhas, underhållas och
förvaras med aktsamhet och omsorg för att så
långt som möjligt undvika skador eller förluster

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

H1.4 Självrisk
•

självrisk för allriskskada är 1 000 kronor

H2 Maskinskadeförsäkring
Maskinskadeförsäkringen kan tecknas för motor
som inte är äldre än 10 år räknat från motorns
garantiregistrering. Skyddet gäller fram till dess att
motorn är 15 år.
Maskinskadeförsäkring kan inte tecknas för småbåt
eller båt som används yrkesmässigt.

H2.1 Försäkringen gäller för
•
•

motor som är serietillverkad i marinutförande
skada på motor och backslag/drev,
motorinstrument, el‐komponenter och annan
maskinell utrustning samt kablar till
motorinstrument som är direkt orsakad av
plötslig och oförutsedd händelse förutsatt att
den skadade delen inte är äldre än den
försäkrade motorn

H2.2 Försäkringen gäller inte för
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

skada som omfattas av annan försäkring eller
annat moment i båtens försäkring
mindre estetiska skador som inte innebär en
bestående funktionsnedsättning
skada på grund av bristande underhåll
skada orsakad av kontaminerat bränsle
förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande av
felaktiga utföranden och konstruktioner
felaktig konstruktion, felaktigt utförande,
materialfel eller icke fackmannamässig
installation
skada på grund av felaktigt handhavande,
bearbetning, reparation eller rengöring
skada orsakad av förslitning, åldersförändring,
korrosion eller röta, is, snö, frysning, mögel,
djur eller ohyra vare sig skadan inträffat
plötsligt eller successivt
skada på del eller komponent som är äldre än
den försäkrade motorn
skada som tillverkare, leverantör eller annan
har ansvar för enligt lag, garanti eller liknande
åtagande
skada på maskinell utrustning under tiden som
båten är uthyrd
skada som sker utanför ordinarie geografiskt
område även om du utökat giltighetsområdet
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•

skada på maskinell utrustning om båten
används, eller har använts, yrkesmässigt

H2.3 Aktsamhetskrav
•

•

motorn och annan maskinell utrustning skall
underhållas och vårdas enligt tillverkarens eller
generalagentens serviceinstruktioner och
underhållsscheman
motorn skall användas och köras enligt
tillverkarens eller generalagentens
instruktioner

H3.4 Självrisk
•

självrisk på skada på trailer är 1 000 kronor

H4 Uthyrning
H4.1 Försäkringen gäller för
•

om du hyr ut din båt måste du teckna denna
tilläggsförsäkring, annars gäller inte din
ordinarie försäkring

H4.2 Försäkringen gäller inte för

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

•

H2.4 Självrisk

H4.3 Självrisk

•

självrisk för maskinskada är samma som vid
sjöskada och framgår av ditt försäkringsbrev,
dock högst 10 000 kronor

H3 Trailer
Försäkringen kan tecknas för registrerad eller
oregistrerad båtvagn som är seriemässigt tillverkad.
Båtvagnen skall vara försedd med identifikations‐
nummer eller chassinummer.

H3.1 Försäkringen gäller för
•
•
•

stöld
brand
vagnskada

H3.2 Försäkringen gäller inte för
•
•
•
•

•
•

bedrägeri‐ eller förskingringsbrott
vagnskada vid meddelat körförbud
skada orsakad av skadedjur/gnagare
skada på fordonsdel med konstruktions‐,
fabrikations eller materialfel om skadan
orsakats av felet
skada orsakad av slitage eller som kan hänföras
till bristfälligt eller felaktigt underhåll
rost, frätning, köld, väta eller fukt

•

•

skada som inte omfattas av din ordinarie
försäkring
Vattenskoter

vid skada när båten är uthyrd och
tilläggsförsäkring är tecknad gäller försäkringen
med ordinarie självrisk

H5 Utökat geografiskt område
Kan tecknas för olika geografiska områden utanför
normalt giltighetsområde. För att tilläggsförsäkring
för utökat område skall gälla skall det framgå av
försäkringsbrevet, både vilket område som avses
samt vilken period som tillägget gäller för. Vissa
krav på båtens typ, ålder, storlek och värde
föreligger för att tilläggsförsäkring ska accepteras.

H5.1 Nordsjön
•

Giltighetsområdet kan maximalt omfatta
Färöarna, Shetland, Orkney, Skottland,
Irländska Sjön samt Engelska kanalen dock ej
väst om linjen Cork‐Brest

H3.3 Aktsamhetskrav
•

•

trailern skall vara låst eller fastlåst med ett SSF‐
godkänt trailerlås eller klass 3‐låsning om man
låser trailern i fast föremål. Som låst trailer
räknas också trailer med avtagna hjul
trailern skall hållas i trafiksäkert skick och skall
vid användandet vara korrekt kopplad

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.
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H5.2 Europa
Utöver ordinarie giltighetsområde enligt villkorens
sid 5 gäller denna försäkring för:
•

•
•

•

Länderna inom EU och EES‐området samt
Serbien, Kroatien, Bosnien‐Hercegovina,
Montenegro, Albanien, Turkiet och Tunisien i
respektive lands territorialvatten utom Svarta
Havet.
Nordsjön och Biscaya, ej väst om longitud 11°
väst och syd om latitud 35° nord
Kanarieöarna och Madeira samt närmsta väg
till och från giltighetsområdet
Giltighetsområdet omfattar ej Syrien, Libanon,
Israel och samtliga länder på Afrikas nordkust,
förutom Tunisien. Försäkringen är en
helårsförsäkring.

ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som
krävt läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral. Med
yttre händelse menas ett utifrån kommande våld
mot kroppen.
•

H6.2 Försäkringen gäller inte för
•
•
•
•
•
•

H5.3 Aktsamhetskrav
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 EPIRB eller PLB finns
ombord
• motorbåtar skall vara försedda med dubbla
motorer.

Maximalt antal personer som försäkringen
gäller för är det som framgår av båtens CE‐
skylt, Blå Skylt eller produktskylt från
tillverkare. Om sådan skylt saknas, tas uppgift
från schablontabell och skrivs in på
försäkringsbrevet. Maximalt antal personer
som kan täckas av försäkringen är 12.

•
•

•

småbåt
båt som används i kommersiellt syfte
olycka när båten är stulen, under stöldförsök
eller annat tillgreppsbrott
olycka när båten är uthyrd
om olyckan orsakats av för många personer i
båten
olycka i samband med sjösättning och
upptagning för annan än försäkringstagaren
och dennes familj
för sådan funktionsnedsättning som redan
fanns när olycksfallet inträffade
för följder av olycksfallet som förvärrats på
grund av sjukdom, sjuklig förändring eller
funktionsnedsättning som du hade redan när
skadan inträffade eller som tillstött senare
om du avlider innan rätt till
invaliditetsersättning inträtt.

H6.3 Aktsamhetskrav
•

ingen som är påverkad av alkohol, narkotika
eller annat berusningsmedel får framföra
båten
båten, utrustningen och bemanningen skall
med hänsyn till båtens typ, storlek och
användningsområde vara i sjövärdigt skick

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

•

H5.4 Självrisk

Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättning
komma att minskas eller helt falla bort, se moment
I. Särskilda villkor.

•
•

Vid skada inom utökat geografiskt område
gäller försäkringen med ordinarie självrisk
Under perioden 1 november till 31 mars gäller
försäkringen med dubbel självrisk vid skada om
båten ligger i sjön

H6 Båtolycksfall
H6.1 Försäkringen gäller för
Olycksfallsskada på förare och passagerare som har
direkt samband med bruk av den försäkrade
båten. Med olycksfallsskada avses sådan
kroppsskada som drabbar dig och/eller passagerare

H6.4 Ersättningsbelopp
H6.4.1 Vid medicinsk invaliditet. Med medicinsk
invaliditet menas för framtiden bestående
nedsättning av kroppsfunktion. Hänsyn tas endast
till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas.
Ersättning betalas med så stor del av
försäkringsbeloppet om 800 000 kr som motsvarar
den medicinska invaliditetsgraden. Högsta
ersättningsbelopp är 800 000 kr vid 100%
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medicinsk invaliditet. Kan funktionsförmågan
förbättras genom användning av protes, glasögon
eller annat hjälpmedel bestäms invaliditetsgraden
med beaktande även av protesfunktionen/
hjälpmedlet.

medicinsk invaliditetsgrad om minst 10 % har
inträtt inom tre år efter den tidpunkt då olycksfallet
inträffade.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt
vid skadetillfället gällande medicinskt tabellverk
fastställt av Svensk Försäkring. Om nämnda
tabellverk skulle ersättas med nytt, för den svenska
försäkringsbranschen gemensamt tabellverk, har
Atlantica rätt att bestämma invaliditetsgraden
enligt det nya tabellverket.

H6.4.2 Vid sjukhusvistelse
Vid sjukhusvistelse i anledning av olycksfallet och
som har direkt samband med detta som överstiger
72 timmar lämnas ersättning med 3 600 kronor.

Fastställande av din medicinska invaliditetsgrad
sker oberoende av ditt yrke, arbetsförhållanden
och fritidsintressen. Hänsyn tas inte heller till i
vilken grad din arbetsförmåga har nedsatts. Rätt
till ersättning föreligger om minst ett år förflutit
sedan olycksfallet, ditt tillstånd är stationärt och en

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

H6.4.3 Vid dödsfall
Vid dödsfall lämnas ersättning med 20 000 kronor
om dödsfallet inträffar inom två år från olycksfallet
och har direkt samband med detta.

H6.5 Självrisk
•

Försäkringen gäller utan självrisk.
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I Särskilda villkor
I1 Försäkringen ersätter
•

•

det sammanlagda marknadsvärdet av den
försäkrade egendomen. Om
försäkringsbeloppet i betydande mån
understiger marknadsvärdet, kan ersättningen
nedsättas i förhållande till denna
underförsäkring. Det åligger försäkringstagaren
att se till att försäkringsbeloppet är korrekt
skador på mast och rigg ersätts med maximalt
50 % av båtens marknadsvärde

I2 Utöver försäkringsbeloppet ersätts
•
•

•

provisorisk reparation som varit nödvändig för
att rädda båten ur uppenbart nödläge
skälig, verifierad kostnad för nödvändig
bärgning och för förflyttning av båten från
haveriplatsen till av Atlantica godkänd
reparationsplats eller ordinarie förtöjnings‐
eller uppläggningsplats. Atlantica ska på
förhand lämna sitt godkännande
då ersättning lämnas för totalförlust av båten
ingår kostnad för röjning och borttagning av
vrak om du enligt lag är skyldig att frakta bort
vraket

•

•

•
•
•
•
•
•

•

merkostnad uppkommen genom att reservdel,
båttillbehör eller material inte kunnat
anskaffas på grund av importsvårigheter eller
genom att tillverkningen upphört
merkostnad uppkommen genom att reparation
eller transport av reservdel, båttillbehör eller
material för tids vinnande utförts mot förhöjd
kostnad
kostnad för förbättring eller förändring som
gjorts i samband med att skada reparerats
tidsförlust eller annan indirekt skada eller
affektionsvärde
förbättringar av båtens konstruktion
om båten används i kommersiellt bruk om inte
annat avtalats
om motorbåt deltar i tävling
för skada uppkommen då båten är rekvirerad
av civila eller militära myndigheter eller för
skada som är direkt eller indirekt förorsakad av
kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk
eller utländsk myndighet
för egendom som du enligt svensk/eu lag inte
har rätt att inneha eller använda

Du är skyldig att återta stulen egendom om den
kommer tillrätta inom 30 dagar från det att skriftlig
och komplett anmälan mottagits av Atlantica.
Om skada på båten senare visar sig inte vara
ersättningsbar, har Atlantica rätt att begära
ersättning av dig för de kostnader Atlantica haft i
anledning av bärgning och övriga kostnader som
uppkommit i anledning av detta (exempelvis
förvaringskostnader).
Du som ägare av båten är skyldig att hämta den
från den plats dit den bärgats och/eller förvaras vid
Atlanticas begäran om detta.

I4 Självrisk
I4:1 Dubbel självrisk
•

•

perioden 1 november till 31 mars gäller
försäkringen med dubbel självrisk vid skada om
båten ligger i sjön
vid kappsegling anordnad av förbund eller
förening

I5 Aktsamhet
Vid reparation är det du som är beställare hos
reparatör och Atlantica står som betalare av
beloppet efter avdrag för självrisk och eventuella
ålders‐ och aktsamhetsavdrag.

I3 Försäkringen ersätter inte
•

•

kostnad för lackering eller mönsterskyddad
firmasymbol eller reklamtext, som inte
motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande
merkostnad vid reparation uppkommen på
grund av tidigare defekt eller vanvård

Vid åsidosättande av aktsamhetskraven görs
nedsättning med 25‐100 % av ersättningen
beroende på hur stor betydelse försummelsen har
haft för skadans inträffande, graden av vårdslöshet
eller uppsåt samt övriga omständigheter.
Vid allvarlig eller upprepad försummelse kan du
bli helt utan ersättning. Se även punkt D4.3.
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AB Allmänna bestämmelser

Försäkringstid och premie

Ovanståendediagramvisarhurskadekostnaden ungefärligt fördelar sig under ettårochpåsammasättförbrukas
premien.Det innebärockså att vi tar ut premien på motsvarande sätt även vid halvårs‐ och kvartalsbetalning
av premien.

För försäkringsavtalet gäller svensk lag. I
Försäkringsavtalslagen SFS 2005:104 (FAL) finns
bestämmelser som bland annat reglerar
förhållandet mellan försäkrade och
försäkringsbolag.

AB1 Avtalet och premien
AB1.1 Försäkringstiden
Försäkringen gäller under den tid som står på
försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkringen
samma dag som den ska träda i kraft gäller den
dock inte förrän efter det klockslag du tecknar den.
Kan försäkringstidens början inte fastställas, börjar
den dagen efter den dag då du meddelat oss att du
vill teckna försäkring.
Om försäkringen är giltig endast under
förutsättning att premien betalas före
försäkringstiden, börjar den gälla dagen efter
premiebetalningen.
Atlantica ansvarar endast för skada genom
händelse som inträffar under försäkringstiden om
inte annat särskilt anges i försäkringsvillkoren. Om

skada uppkommit successivt ansvarar Atlantica
endast för den del av skadan som uppkommit
under försäkringstiden hos oss.

AB1.2 Förnyelse av försäkringen
Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen
automatiskt, om inte annat framgår av avtalet eller
omständigheterna. Förnyelse sker dock inte om
försäkringen vid försäkringstidens utgång har sagts
upp för att upphöra vid denna tidpunkt.

AB1.3 Din rätt att säga upp försäkringen
AB1.3.1 Till försäkringstidens utgång
Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens
utgång, får du göra uppsägningen när som helst
dessförinnan.
AB1.3.2 Under försäkringstiden
Du får säga upp försäkringen att upphöra med
omedelbar verkan, om försäkringsbehovet faller
bort eller om det inträffar en annan liknande
omständighet.
Har en försäkring förnyats enligt avsnitt AB 1.2
Förnyelse av försäkring, kan du, innan du har
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betalat någon del av premien, säga upp
försäkringen att upphöra med omedelbar verkan.
En förnyad försäkring upphör också omedelbart,
om du utan att betala premie för denna försäkring
tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat
bolag.
Har vi begärt ändring av försäkringsvillkoren under
försäkringstiden enligt avsnitt AB 1.5 Ändring av
villkor, får du säga upp försäkringen till den
tidpunkt då ändringen annars skulle börja gälla.
Uppsägningen ska göras före denna tidpunkt.
Du får också säga upp försäkringen vid skada om vi
väsentligt åsidosätter våra skyldigheter enligt
Försäkringsavtalslagen eller enligt försäkrings‐
villkoret.
Hur din premie förbrukas under året framgår under
AB 1.6 Betalning av premie.

AB1.4 Vår rätt att säga upp försäkringen
AB1.4.1 Till försäkringstidens utgång
Atlantica får säga upp försäkringen till försäkrings‐
tidens utgång om vi har särskilda skäl att inte längre
bevilja försäkringen.
Vår uppsägning gäller endast om skriftligt
meddelande om uppsägningen avsänts till dig
senast en månad före försäkringstidens utgång.
AB1.4.2 Under försäkringstiden
Atlantica får säga upp försäkringen att upphöra
under försäkringstiden, om du grovt har åsidosatt
dina förpliktelser mot Atlantica eller om det finns
andra synnerliga skäl. Vår uppsägning blir gällande
14 dagar efter den dag då vi avsänt skriftligt
meddelande till dig om uppsägningen.
AB1.4.3 Vid försenad betalning
Beträffande uppsägning på grund av dröjsmål med
betalning av premie gäller vad som sägs i avsnitt
AB1.6, Betalning av premie.

AB1.5 Ändring av villkoren
AB1.5.1 Vid förnyelse av försäkringen
Har Atlantica begärt ändring av försäkrings‐
villkoren i ett skriftligt meddelande som har avsänts
till dig senast 14 dagar före försäkringstidens
utgång, gäller den förnyade försäkringen för den tid
och på de villkor i övrigt som Atlantica har erbjudit.

AB1.5.2 Under försäkringstiden
På begäran av Atlantica kan försäkringsvillkoren
ändras under försäkringstiden, om du har
grovtåsidosatt dina förpliktelser mot Atlantica eller
om det annars finns synnerliga skäl. Ändringen blir
gällande 14 dagar efter den dag då vi avsänt
skriftligt meddelande till dig om ändringen.

AB1.6 Betalning av premie
Försäkringen är ett helårsavtal, d.v.s. försäkringen
gäller 1 år framåt från det datum när försäkringen
tecknades. Premien är säsongsvarierad vilket
innebär att större delen av årspremien är beräknad
för sommarhalvåret.
AB1.6.1 Första premien
Första premien för försäkringen skall betalas inom
30 dagar efter den dag då Atlantica avsänt premie‐
avi till dig.
AB1.6.2 Premie för förnyad försäkring
Premie skall betalas senast den dag då den nya
försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte
betalas tidigare än 30 dagar efter det att vi har
avsänt premieavi till dig.
AB1.6.3 Autogiroavtal
Utöver vad som anges i försäkringsvillkoren ovan
angående premiebetalning gäller bestämmelserna i
autogiroavtalet. Om autogiroavtalet upphör att
gälla aviseras premie för obetald del av försäkrings‐
tiden. Premien ska då betalas enligt reglerna i detta
försäkringsvillkor.
AB1.6.4 Följder av försenad betalning
Betalas inte premien i rätt tid har vi rätt att säga
upp försäkringen. Uppsägningen får verkan fjorton
dagar efter den dag då den avsändes, om inte
premien betalas inom denna frist.

AB1.7 Betalning av tilläggspremie
Har den avtalade premien höjts under försäkrings‐
tiden, skall tilläggspremien betalas inom 30 dagar
efter den dag då Atlantica avsänt premieavi till dig.
AB1.7.1 Följder av dröjsmål
Om tilläggspremie inte betalas i rätt tid får vi räkna
om försäkringstiden för den ändrade försäkringen
med hänsyn till den premie som betalats.
En sådan ändring får verkan tidigast fjorton dagar
efter det att underrättelse om omräkningen har
avsänts till dig.
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AB1.8 Svensk lag
Svensk lag tillämpas på det mellan dig och Atlantica
träffade avtalet.

AB1.9 Moderna Försäkringars
integritetspolicy
Sammanfattning av integritetspolicy
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med
EU:s dataskyddsförordning och kompletterande
svensk dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna
som behandlas är t.ex. namn, adress, person‐
nummer, ekonomiska förhållanden, betalnings‐
information, 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. Uppgifter kan för nämnda
ändamål komma att lämnas ut till samarbets‐
parters, inom och utom EU‐ och EES‐området,
försäkringsförmedlare eller andra bolag inom
koncernen. Uppgifterna kan enligt lag även behöva
lämnas ut till myndigheter. För fullständig
information om behandlingen av personuppgifter,
se Moderna Försäkringars integritetspolicy 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 person‐
uppgifter inte ska användas för direkt‐
marknadsföring.
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 till
Larmtjänst 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.

AB2 Regler i särskilda fall
AB2.1 Annat avtal, garanti eller försäkring
Försäkringen gäller inte för skada som leverantör
eller annan ansvarar för enligt lag, garanti,
försäkring eller liknande åtagande. Försäkringen
gäller dock om du kan visa att den som gjort
åtagandet inte kan fullgöra detta.

AB2.2 Krigsskador
Försäkringen gäller inte för skada som har samband
med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig,
revolution eller uppror.

AB2.3 Atomskador
Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller
vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller
indirekt orsakats av atomkärnprocess.

AB2.4 Dammgenombrott
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst
eller omfattning har direkt eller indirekt samband
med genombrott av vattendamm.

AB2.5 Terroristhandling
Försäkringen gäller inte för skada genom spridning
av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i
samband med terroristhandling.
Med terrorism avses en handling, inkluderande
men ej begränsad till, användandet av styrka eller
våld och/eller hot om detsamma, av person eller
grupp grupper), vare sig någon handlar enskilt eller
på någons uppdrag eller i samband med någon
organisation (organisationer) eller regering
(regeringar), betingande av politiska, religiösa,
ideologiska, eller etniska syften eller skäl
inkluderande avsikten att påverka regeringar
och/eller försätta allmänheten, eller del av
allmänheten, i fruktan.

AB2.6 Force majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om
skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning
av ersättning fördröjs på grund av krig,
krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution
eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd,
strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
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AB3 Ersättning vid försäkringsskada
AB3.1 Utbetalning av ersättning

AB3.5 Om det blir tvist

Försäkringsersättning, betalar vi ut senast en
månad efter det att du har uppfyllt dina åtaganden
enligt D3.1‐3.4 Reglering av skada.
Har du rätt till ett visst belopp, utbetalar vi detta i
avräkning på den slutliga ersättningen.

Vid tvist om värdet av skada på lös egendom ska på
begäran av någon av parterna en värderingsman
uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska utses
av Sveriges Handelskamrar om parterna inte enats
om annat.

När det gäller egendom som repareras eller
återanskaffas betalar vi ersättning senast en månad
efter det att du visat att egendomen reparerats
eller återanskaffats.

Värderingsmannen ska tillämpa villkorens
värderingsregler. Parterna får lägga fram egen
utredning och lämna egna synpunkter. I sitt
utlåtande ska värderingsmannen ange hur han
beräknat skadans värde. Han ska lämna sitt
utlåtande inom tre månader sedan han blivit
utsedd. Av ersättningen till värderingsmannen ska
den försäkrade betala 500 kr, samt 10 % av
överskjutande belopp, dock sammanlagt högst 50
% av värderingsmannens ersättning. Om skadan
genom värderingsmannens utlåtande värderas till
högre belopp än det som vi erbjudit, betalar vi dock
hela kostnaden.

Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad
egendom återställs och detta beslut överklagats
betalar vi ersättning senast en månad efter det att
vi fått reda på att besvären inte lett till någon
ändring.

AB3.2 Ränta
Betalar vi ersättning efter utgången av den månad
som angetts i moment AB 3.1, Utbetalning av
ersättning, betalar vi dröjsmålsränta enligt 6 §
Räntelagen (1975:635). Under polisutredning eller
värdering enligt moment AB 2.6, Force majeure,
betalar vi dock ränta endast enligt Riksbankens
referensränta. Ränta betalas inte om beloppet är
mindre än 100 kr.

AB3.3 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från
tidpunkten när det förhållande som enligt
försäkringsavtalet 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.

AB3.4 Dubbelförsäkring
Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos
flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den
försäkrade som om det bolaget ensamt hade
beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre
ersättning från bolagen än som sammanlagt svarar
mot skadan. Överstiger summan av ansvars‐
beloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen
efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

AB3.6 Återkrav
I samma utsträckning som vi har betalat ersättning
för skada, övertar vi din rätt att kräva ersättning av
den som är ansvarig för skadan.
Om Atlantica betalat ersättning genom ansvars‐
försäkringen har vi rätt att återkräva utbetald
ersättning av dig om du vållat skadan med uppsåt
eller genom grov vårdslöshet eller vårdslöshet
under påverkan av alkohol, narkotika eller andra
berusningsmedel.

AB4 Kontakt och omprövning
Vår målsättning är nöjda kunder och det är
värdefullt för oss att få ta del av dina synpunkter,
oavsett om du är nöjd eller anser att det finns
områden där vi kan bli bättre. Vår förhoppning är
att ditt ärende ska kunna klaras upp genom en
dialog mellan oss.
I första hand
Om du får en skada eller båten blir stulen så
handläggs ditt ärende av en skadereglerare här hos
oss på Atlantica. Skadereglerarens uppgift är att så
snabbt som möjligt tolka försäkringsvillkoren och
göra klart vilken ersättning du är berättigad till.
Våra skadereglerare är utan undantag erfarna
båtmänniskor med ett stort kontaktnät bland
reparatörer och varv och deras ambition är att du
ska få rätt ersättning.
Någon gång kan det hända att en försäkrad
ifrågasätter skadeersättningen och är missnöjd
med ersättningsnivån. Det kan hända när
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omständigheterna är komplicerade eller
svårtolkade. Om detta skulle hända dig ber vi dig
kontakta skaderegleraren och framföra dina
synpunkter.

Box 24215
104 51 STOCKHOLM,

Skulle det inte leda till en förändring och du anser
dig felaktigt behandlad finns det ytterligare två
instanser inom Atlantica Båtförsäkring/Moderna
Försäkringar att vända dig till för att få din sak
prövad.

Det går även bra att vända sig till den kommunala
konsumentvägledningen för råd och hjälp.

Den första är skadechefen, som du kan maila till på
adress skador@atlantica.se eller skriva till:
Atlantica Båtförsäkring
Skadechef
Box 7830
103 98 Stockholm
I andra hand
Du kan också vända dig till Moderna Försäkringars
Klagomålsansvarig genom att maila till adress
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se
eller skriva till:
Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig,
Box 7830, 103 98 Stockholm
AB4.1 Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd
Om Klagomålsansvarig bedömer att ditt klagomål
lämpar sig för det kan ditt ärende tas upp för
prövning i Moderna Försäkringars interna
Överprövningsnämnd. Nämndens förfarande är
rent skriftligt. Du kan därför inte personligen
närvara vid nämndssammanträdet. I
Överprövningsnämnden deltar dock bland andra
Kundombudsmannen som har till uppgift att ta till
vara dina intressen och framföra dina synpunkter.
Överprövningsnämnden är förhindrad att pröva
vissa typer av ärenden så som ärenden som inte
först omprövats på skadeavdelningen, ärenden
som för en rättvis och allsidig bedömning kräver
muntlig bevisning eller som lämpar sig bättre för
prövning i annan nämnd. Överprövningsnämnden
prövar inte heller klagomål som inkommit mer än
12 månader efter att Moderna Försäkringar
meddelat slutligt beslut i ärendet.
AB4.2 Andra vägar för rådgivning och prövning
Opartisk rådgivning
Du kan som konsument få rådgivning i frågor som
rör försäkring eller skadereglering genom att
kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.
www.konsumenternas.se
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Tfn 0200‐22 58 00.

Allmänna Reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att vända dig
till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN
prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd
med försäkringsbolagets bedömning gällande skada
på eller förlust av egendom, för mer information
om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida.
www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, Tfn 08‐
508 860 00, arn@arn.se.
Svensk Försäkrings Nämnder
Nämnden för Rättsskyddsfrågor och
Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som
gäller rättsskyddsförsäkring.
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som
gäller medicinsk bedömning i sjuk‐ och
olycksfallsförsäkring eller hem‐ och reseförsäkring.
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar
ärenden som gäller ersättning för personskada
inom ansvars‐ och överfallsförsäkring som reglerats
på skadeståndsrättslig grund.
För mer information om vilka ärenden Svensk
Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida,
www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings
Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tfn 08‐
522 787 20, info@forsakringsnamnder.se
Dispaschör eller allmän domstol
Prövning kan också ske genom att talan väcks hos
vid allmän domstol (www.domstol.se).
Tvist med anledning av sjöförsäkring prövas hos
svensk dispaschör som första instans
(www.dispaschor.se/).
AB4.3 Rättskydd vid tvist mot Atlantica
Båtförsäkring/Moderna Försäkringar
Om du har en försäkring som innehåller ett
rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även
komma att gälla vid en tvist mot oss.
Rättsskyddsförsäkringen gäller under de
förutsättningar som framgår av försäkrings‐
villkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i
det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.
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Begreppsförklaring
Aktsamhetskrav ‐ Du ska ta hand om din försäkrade
egendom så att det så långt det är möjligt
förhindras att den blir skadad. Om inte
aktsamhetskraven följs kan ersättningen sättas ned
(minskas) helt eller delvis.

fastställt av Svensk Försäkring. Om nämnda
tabellverk skulle ersättas med nytt, för den svenska
försäkringsbranschen gemensamt tabellverk, har
Atlantica rätt att bestämma invaliditetsgraden
enligt det nya tabellverket.

Annullation ‐ Åtgärd för att få försäkringen att
upphöra.

Fastställande av din medicinska invaliditetsgrad
sker oberoende av ditt yrke, arbetsförhållanden
och fritidsintressen. Hänsyn tas inte heller till i
vilken grad din arbetsförmåga har nedsatts.

Avi/Avisering ‐ Meddelande om vad och när du ska
betala.
Föreskrifter ‐ Regler för hur du ska ta hand om din
egendom. Den som bryter mot någon föreskrift
riskerar att få avdrag på ersättningen.
Försäkrad ‐ Var och en till vars förmån försäkringen
gäller enligt försäkringsavtalet.
Försäkringsfall ‐ Skada eller annan händelse som
omfattas av försäkringen.

Nedsättning ‐ Om föreskrifter eller
aktsamhetskraven i villkoret inte följts, kan
ersättningen sättas ned, d v s minskas. Hur stor
nedsättningen blir beror på omständigheterna i det
enskilda fallet, som försummelsens art och
betydelse för skadan eller om egendomen varit
särskilt begärlig eller värdefull.

Försäkringstagare ‐ Den som har försäkringsavtal
med bolaget.

Skada direkt orsakad av plötslig och oförutsedd
yttre händelse ‐ Den händelse som utlöst skadan
ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen
ska ha inträffat oväntat och normalt inte gå att
förutse och därigenom förhindra (oförutsedd).

Försäkringstariff ‐ Den premieprislista
försäkringsbolaget tillämpar som grundas på
statistik och antaganden om den försäkrade.

Prisbasbelopp ‐ Basbelopp enligt Lagen om allmän
försäkring. I försäkringsvillkoren avses det
basbelopp som gällde det år skadan hände.

Grundsjälvrisk ‐ Grundsjälvrisk är den självrisk som
framgår av försäkringsbrevet.

Självrisk ‐ Den del av skadekostnaden som den
försäkrade själv svarar för. Självrisken dras av från
skadekostnaden.

Huvudförfallodag ‐ Datum när försäkringsavtalet
upphör om det inte förnyas.
Medicinsk invaliditet ‐ Med medicinsk invaliditet
menas för framtiden bestående nedsättning av
kroppsfunktion. Hänsyn tas endast till sådan
nedsättning som objektivt kan fastställas. Den
medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt vid
skadetillfället gällande medicinskt tabellverk

Småbåt – Båt som har max försäkringsbelopp på
25.000 kr, roddbåt eller kanot, motorstyrka max 8
hk eller segelbåt med segelyta på max 8 kvm.
Special Drawing Rights (SDR) – En valuta som
skapats av IMF. Värdet på SDR beräknas som en
korg av dollar, euro, yen och pund.
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Viktiga nummer till Atlantica Båtförsäkring
Kundtjänst
0200‐27 27 27
E‐post
info@atlantica.se
Skador
0200‐27 27 27
E‐post
skador@atlantica.se
Skadejour under icke kontorstid
0200‐299 300
Atlantica Assistans
0200‐299 400
Telefonnummer från utlandet
+46 8 684 120 00
www.atlantica.se
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Atlantica Båtförsäkring, Box 7830, Sveavägen 167, 103 98 Stockholm
Vi
0200‐27 27 27, info@atlantica.se, www.atlantica.se

