Yamaha Motor Scandinavia erbjuder i samarbete med
Svedea riktigt bra försäkringar för dig som har en båt
med Yamaha-motor eller en Waverunner. Försäkringarna
tecknar du snabbt och enkelt när du köper en ny eller
begagnad båt eller vattenskoter hos en Yamahaåterförsäljare.

Flera fördelar för dig
Utöver ett riktigt bra grundskydd ger Yamahaförsäkringarna dig flera fördelar:

• Försäkring för trailer utan extra 		
kostnad.

• Inga åldersavdrag de första två åren
för motor och båtdelar.
• Upp till 30 % rabatt för stöldskydd.

Brett skydd för din båt
Med Yamaha båtförsäkring får du ett bra skydd för din båt, bland
annat ingår allriskförsäkring, assistans och stilleståndsersättning
om båten blir obrukbar längre än 20 dagar under högsäsong. Och
du får 15 % rabatt på försäkringen om du vinterförvarar din båtmotor hos en handlare eller verkstad som är godkänd av Yamaha.

Prisvärt för din Waverunner
Det finns en försäkring speciellt anpassad för din Waverunner.
Yamaha vattenskoterförsäkring ger ett bra grundskydd och låser
du in din Waverunner på natten (kl. 22–07) får du hela 20 % rabatt.

Snabb skadereglering
Vi tycker inte att din båt eller Waverunner ska stå på land i
onödan. Så skulle olyckan vara framme tar våra skadeexperter
väl hand om dig. Vi satsar på personlig service och har nära
samarbeten med reparatörer för att du ska få så snabb hjälp
som möjligt.

Trailerförsäkring på köpet
I både Yamaha båtförsäkring och Yamaha
vattenskoterförsäkring ingår trailerförsäkring
utan extra kostnad för trailer värd upp till
30 000 kronor. Det innebär att du kan få
ersättning för brand-, stöld- och vagnskador
på trailern.

Få rabatt på din försäkring
Det bästa sättet att undvika skador är genom att
skydda din båt eller vattenskoter. Därför kan du
få upp till 30 % rabatt på försäkringen om du
har stöldskydd. Du får bland annat rabatt om du
har söksystem och om båten/vattenskotern är
stöldskyddsmärkt. Läs mer om rabatterna och
vilka stöldskydd vi godkänner på svedea.se
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Bra att veta
Du kan försäkra alla båtar med Yamaha-motorer
om du låser båten med kätting av klass 3,
hänglås och låsögla när du inte använder den.

På svedea.se kan du ta del av de
fullständiga försäkringsvillkoren.

Vi reserverar oss för eventuella fel och förändringar.

Försäkring för din Yamaha

Vad ingår i
försäkringen?

Fler Yamaha-försäkringar
Du kan även välja en Yamaha-försäkring för din mc, ATV eller snöskoter.
Försäkringarna är framtagna i samarbete med Svedea, utmanaren inom
försäkring som vill göra skillnad genom att ge dig bättre service, enklare
försäkring och snabbare skadereglering. Bakom Svedea står världens
tredje största återförsäkringskoncern, Hannover Re.
svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se
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