
Flera fördelar
• Försäkringen gäller året runt, oavsett om  
 båten ligger i sjön eller på land

• Inga åldersavdrag de första två åren för  
 motor och båtdelar

• Assistans ingår utan självrisk

• Olycksfallsförsäkring med 1 000 000 kr som  
 högsta ersättningsbelopp

• Efter varje skadefritt år får du 10 % av din  
 självrisk avsatt på ett självriskkonto

• Allriskförsäkring som ger ersättning om du  
 exempelvis tappar GPS-plottern i sjön eller  
 spiller olja på dynorna

Bra skydd för din båt
När du köper Brig båtförsäkring väljer du mellan två välfyllda 
paket - XL och XXL. Du kan bland annat få ersättning vid olycks-
fall och stillestånd. Dessutom ingår assistans utan självrisk om 
du till exempel skulle få soppatorsk eller råka i sjönöd. 

Allrisk ingår
Vår allriskförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador. 
Det innebär att du till exempel kan få ersättning om du råkar 
tappa GPS-plottern i sjön, krossar en ruta när du tar upp ankaret 
eller spiller olja på dynorna.

Maskinförsäkring om du väljer XXL
Väljer du det största paketet, XXL, får du ersättning även vid 
maskinskada. Perfekt om du köper en begagnad Brig där motor-
garantin gått ut. Du kan köpa XXL om din båt har motorer som 
är max tio år gamla. 

Brig har i samarbete med Svedea tagit fram en  
riktigt bra försäkring bara för dig som har en Brig. 
Försäkringen kan du teckna hos en auktoriserad  
Brig-återförsäljare och det går att försäkra både  
nya och begagnade båtar.

Försäkringen för din BRIG Pengar på självriskkonto
För varje år som du är skadefri får du pengar 
på ett självriskkonto. Du får 10 % av din aktuella 
självrisk för sjöskador avsatt till kontot. Pengarna 
kan sedan användas för att betala en del av eller 
hela din självrisk om du råkar ut för en skada.

Brett skydd till bra pris
 XL XXL

Sjöskada • •

Uppläggnings- och transportskada • •

Stöld • •

Brand • •

Ansvar • •

Rättsskydd • •

Olycksfall • •

Stillestånd • •

Assistans • •

Allrisk • •

Maskin- och elektronikskada  •
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På svedea.se kan du ta del av de 
fullständiga villkoren.

Upp till 30 % rabatt
• Stöldskyddsmärkning motor 5 %

• Stöldskyddsmärkning båt 5 %

• Skepparexamen eller högre utbildning 5 %

• Medlem i SBU-ansluten båtklubb 5 %

• Klass 3-låsning 10 %

• Söksystem* 10 %

• Startspärr** 10 %

• Båtlift 10 %

• Vinterförvaring inlåst    
 (endast utombordare) 15 %

 
Maximal total rabatt: 30 %

* Om ditt söksystem var aktiverat så reduceras din självrisk vid stöld   
till 0 kr.
** Om båten/motorn har startspärr och den har förhindrat stöld eller 
stöldförsök av båten/motorn så behöver du inte betala någon självrisk. 



BRIG
försäkringSvedea 

Box 3489
103 69 Stockholm

Bolaget som gör skillnad
Svedea säljer försäkringar med idén att vara extra kunniga om det man 
försäkrar. För båt, vattenskoter, mc, snöskoter, ATV, bil, hund, katt och 
företag utvecklar bolaget konkurrenskraftiga försäkringsprodukter och 
gör livet enklare för kunderna. Bakom Svedea står världens tredje största 
återförsäkringskoncern, Hannover Re.

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se
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Vad ingår i 
försäkringen?


