Båtförsäkring
För de kårer som har båtar finns en riktigt bra båtförsäkring som gäller året om, oavsett om båten
ligger i sjön eller på land. Båtförsäkringen ger skydd mot sjöskada, uppläggnings- och transportskada,
stöld, brand, ansvar samt rättskydd vid en eventuell tvist.

Vad gäller försäkringen för?

Stöld

Försäkringen gäller för den försäkrade båten och dess tillbehör. Försäkringen
ersätter också personlig lösegendom, till exempel kläder och fiskeutrustning, upp
till 5 000 kr.

Försäkringen gäller om båt, motor eller
tillbehör stjäls eller utsätts för uppsåtlig
skadegörelse orsakad av person som
inte tillhör samma hushåll som den som
äger båten och som inte är låntagare,
hyrestagare, delägare, sambo eller
släkting.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller både för den som äger båten och för de som brukar båten.
Alla de som brukar båten, har den under tillsyn eller på annat sätt är ansvariga för
båten direkt eller indirekt måste iaktta de aktsamhetskrav som finns för
försäkringen (läs bland annat under ”Viktigt att tänka på”). Ett oaktsamt handlande
kan påverka rätten till försäkringsersättning på grund av bland annat undantag,
begränsningar och nedsättningar.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, Finland, Danmark och i respektive länders territorialvatten. Försäkringen gäller dessutom Norges fastland och territorialvatten samt
Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Skagerack och Kattegatt öster
om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes.

Självrisk
Vid de flesta skadehändelser måste kåren betala en självrisk. Självrisken är 		
2 000 kr för båtar som är värda mindre än 15 000 kr och 5 000 kr för båtar 		
värda 15 000 kr eller mer.

Sjöskada
Försäkringen ersätter sjöskador som är direkt orsakade av
• grundstötning, strandning, kantring, sammanstötning
• att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar eller
anslutna rörledningar eller slangar till dessa
• skador på mast, rigg och segel som direkt orsakats av hårt väder
• annan plötslig och oförutsedd, utifrån kommande, händelse då båten ligger i sjön.

Viktigt att tänka på:
• Utombordsmotor ska vara låst vid
båten med ett SSF-godkänt
motorlås. Utombordsmotor under
10 hk, oavsett om den är till båten
eller jollen, får låsas fast vid båten
med SSF-godkänd kätting och
hänglås av lägst klass två.
• Båttillbehör och personlig lösegedom som inte är fast monterade
på båten ska förvaras i låst utrymme
som endast kåren har nyckel till. 		
Elektroniska instrument anses inte
vara fast monterade om de sitter i
bygel eller dylikt.
• Vid landuppställning som varar
längre än tio dagar, ska stöldbegärliga båttillbehör och all
personlig lösegendom som inte är
fast monterade förvaras i låst
utrymme på land.
• Om båten förvaras på släpfordon
ska detta vara inlåst eller fastlåst
med ett SSF-godkänt lås av lägst
klass tre.

Viktigt att tänka på:
Båten ska förtöjas för storm och så att den klarar vind och sjö som kan förekomma
på platsen.
Försäkringen gäller bland annat inte för
• personskada, oavsett om den sker på den egna båten eller drabbar tredje man.
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Uppläggnings- och transportskada

Ansvar

Försäkringen gäller för skador orsakade av plötslig och oförutsedd, utifrån kommande händelse när båten är på land, vid
sjösättning, torrsättning, förflyttning eller transport på land
samt skador uppkomna vid på- och avriggning.

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd för
person- eller sakskada som brukare av båten, enligt gällande
skadeståndsrätt, är skyldig att ersätta på grund av handling
eller underlåtenhet. Om kåren krävs på ersättning ska ni
omgående kontakta Svedea för instruktioner om hur ni ska
gå tillväga.

Viktigt att tänka på:
• När båten sjösätts och torrsätts ska detta ske med hjälp av
en för ändamålet lämplig anordning.
• När båten transporteras ska den vara stöttad och surrad
på ett korrekt sätt.
• När båten är uppställd på land ska den vara stöttad, pallad
och surrad på ett ändamålsenligt sätt.
• Båten ska skyddas från kraftfulla vindar, svallsjö och
extremt högvatten.
Försäkringen gäller bland annat inte för
• personskada, oavsett om den sker på den egna båten eller
drabbar tredje man.

Brand
Försäkringen gäller för brandskada oavsett om branden
inträffat på land eller till sjöss. Med brand avses öppen låga,
vilket innefattar glödbrand, överhettning, åska och blixtnedslag samt explosion.
Viktigt att tänka på:
• Brandfarlig vätska och gas ska förvaras i kärl som är
avsedda för sådan förvaring.

Rättsskydd
Försäkringen ersätter kostnader i samband med tvister som
kan uppstå vid till exempel köp eller försäljning av båt. Om
kåren vill använda sig av rättsskyddsförsäkringen ska ett
ombud skriftligen ansöka om detta till Svedea. Svedea
bekräftar sedan om försäkringen gäller för den aktuella
tvisten eller inte.

Försäkringsbelopp:
Maximalt ersättningsbelopp är tre miljoner SDR, varav
maximalt en miljon SDR för sakskada, eller upp till det lägre
belopp som Sjölagen (1994:1009) stadgar. Beloppen gäller
även om flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga och
även om flera skador uppstår av samma eller liknande orsak
vid samma skadetillfälle. Växlingskursen för SDR ligger
normalt på mellan 10 och 10,50 kronor för 1 SDR.

Allmänna undantag för båtförsäkringen
Försäkringen gäller inte
• om båten används i förvärvssyfte
• om båten är uthyrd
• om båten deltar i motorbåtstävling eller övar inför ett
sådant arrangemang
• om båten byter ägare.
Försäkringen ersätter bland annat inte
• värdeminskning som drabbat båten eller som kvarstår efter
reparation av en skada, eller en värdeminskning som uppstår vid lagning av skadan, till exempel till följd av färgavvikelse, avvikelser i struktur eller mönster eller annat
skönhetsfel
• indirekta skador och affektionsvärden
• skador orsakade av korrosion, mögel, djur eller ohyra,
frätning, batterisyra
• merkostnad på grund av att reservdel, båttillbehör eller
annat material inte kunnat anskaffas på grund av att tillverkningen upphört eller på grund av importsvårigheter.

Vill du veta mer?
Vill du ha mer information om försäkringen kontaktar du Willis AB.
Telefon: 08-587 095 88 Mejl: scouterna@willis.com
Du kan även kontakta Patrik Broms på Scouterna.
Telefon: 08-568 432 14 Mejl: patrik.broms@scouterna.se
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