		
Produkt: Atlantica Båtförsäkring

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som tex
förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet.
Vad är det här för typ av försäkring?
Det är en individuell skadeförsäkring, konsumentförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkrad egendom:
Båt med tillhörande motor/motorer som framgår
av försäkringsbrev
Lösöre för båt- och personlig utrustning upp till
25 000 kronor (om inte annat anges i
försäkringsbrevet)
Atlantica Assistans - upp till 6 000 kronor
Maskinskadeförsäkring - för motor ej äldre än 10
år vid tecknandet
Båtolycksfallsförsäkring - upp till 800.000 SEK
Vilka skadehändelser som försäkringen gäller
för:
Ansvar
Brand
Stöld
Glas
Sjöskada
Assistansskada
Rättskydd - upp till 3 prisbasbelopp
Uppläggnings-, Sjösättnings- och Transportskada
Maskinskada
Båtolycksfall - upp till 800.000 SEK
Trailer - upp till 30 000 kr
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Valbara tillägg som kan tecknas:
Uthyrning
Allrisk - upp till 25.000 SEK
Maskinskada
Utökat geografiskt område
Utökat lösöre
Yrkesmässig användning
Kappsegling

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se de fullständiga villkoren för mer
information.

Undantag för Sjöskada
• skada orsakad av fukt, korrosion, mögel, djur eller ohyra
• skada orsakad av felaktig hantering, skötsel, reparation, montering,
materialfel eller bristande underhåll
• skada på egendom som tappas eller lossnar från båten
Undantag för Stöld och skadegörelse
• bedrägeri och förskingringsbrott, till exempel vid uthyrning
• annat tillgreppsbrott än stöld som gjorts av person som tillhör samma
hushåll som du
• olovligt brukande
Undantag för Brand
• 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
Undantag för Assistans
• skada utanför Sverige eller Sveriges kust
• kostnad som uppstår när båten befinner sig i hemmahamn eller annan
stadigvarande förtöjningsplats
• båtar som används yrkesmässigt
Undantag för ansvarsförsäkring
• 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
• skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och ta bort vrak
Undantag för Rättsskydd
• tvist som handläggs enligt Lagen om domstolsärenden
• tvist mellan delägare i båten eller mellan parter vid uthyrning av båten
• tvist som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan
förvärvsverksamhet, till exempel uthyrning

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar i din försäkring, se de fullständiga villkoren för mer information.

Bedrägeri
Om du har framkallat försäkringsfall med uppsåt
Ansvar enligt sjölagen
Skador på mast och rigg överstigande 50% av båtens marknadsvärde

Var gäller försäkringen?
Sveriges- Norges- Danmarks- Finlands fastland och territorialvatten, Östersjön med angränsande hamnar, vikar
och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm - Lindesnes.

Vilka är mina skyldigheter?
Betala premien i tid
Upplysa oss om ändrade risker, t.ex ändrat värde
Följa föreskrifterna i villkoret
Se till att installationer och monteringar är fackmannamässigt utförda, och att anvisningar om skötsel och underhåll
följs, åtgärda brister som påtalas
– Medverka vid skadereglering och besiktning. Du ska behålla skadade föremål och kunna styrka värde och innehav
–
–
–
–

När och hur ska jag betala?
Du kan betala via faktura hel, halv, kvartalsvis, även månadsvis via autogiro. Första premien ska betalas senast på
förfallodag enligt försäkringsbrevet.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska
träda ikraft, gäller den dock inte förrän efter det klockslag som du tecknar den. Försäkringen förnyas automatiskt med ett
år i taget, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna.

Hur säger jag upp avtalet?
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Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. Du
kan även säga upp din försäkring med omedelbar verkan om försäkringsbehovet bortfaller eller om det inträffar en
annan liknande omständighet. Kontakta Atlantica om du vill avsluta din försäkring.
Om du tecknat försäkringsavtalet på distans har du även ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar
försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Kontakta Atlantica om du vill
utnyttja ångerrätten.

