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Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren 
finns att hämta på svedea.se. Vill du ha dem hemskickade ring oss på 0771-160 190, eller mejla 
till kundnavet@svedea.se.

L INNEHÅLLER:

SJÖSKADA
Grundstötning, kollision, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån  
kommande händelse. 

Kantring ersätts endast vid plötslig oförutsedd utifrån kommande händelse.

UPPLÄGGNINGS- OCH TRANSPORTSKADA
Om vattenskotern skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och 
oförutsedd utifrån kommande händelse.

STÖLD OCH SKADEGÖRELSE
Om vattenskoter, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.

BRANDSKADA
Om vattenskotern skadas av brand eller blixtnedslag.

ANSVAR
Ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.

RÄTTSSKYDD
Ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till
exempel köp och försäljning av vattenskotern.

TRAILER
Brand- och stöldförsäkring för trailer med värde upp till 30 000 kronor ingår, förutsatt att 
trailern är specificerad i försäkringsbrevet.

 Huvudsakligt innehåll för Sea-Doo försäkring:
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Allmän information

PREMIEBETALNINGEN
Vid nyteckning träder försäkringen i kraft omedelbart vid tecknandet, under förutsättning att du beta-
lar din premie senast fjorton dagar efter att Svedea avsänt krav på betalning till dig. Detsamma gäller 
vid teckning av tilläggsförsäkring eller höjning av försäkringsbeloppet samt om du på annat sätt fått en 
premiehöjning. Om försäkringen innebär en förnyelse av redan gällande försäkring, ska premien senast 
ha bokförts på Svedeas konto samma dag som den nya försäkringsperioden börjar. Vid betalnings-
påminnelse tillkommer en avgift på 60 kr. Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift.

UPPLYSNINGSPLIKTEN
Du som försäkringstagare måste lämna korrekta uppgifter och upplysningar som kan ha betydelse för  

 Svedea vid tecknandet av försäkringen. Detsamma gäller om du först senare inser eller borde ha insett  
 att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att ange ett korrekt marknads- 
 värde på det du önskar försäkra. Om något förhållande som påverkar din försäkrade egendom ändras,  
 måste du snarast möjligt meddela oss detta. Förhållanden som innebär en riskökning, kan vid 

underlåtenhet att meddela dem, innebära att din ersättning sätts ned.

FÖRSÄKRINGENS LÖPTID OCH UPPSÄGNING
Försäkringen löper under ett år och förnyas automatiskt vid periodens slut. Om du vill säga upp försäk-
ringen vid försäkringstidens utgång, kan du göra uppsägningen när som helst dessförinnan. Du får när 
som helst säga upp din försäkring med omedelbar verkan, om ditt försäkringsbehov har bortfallit.

UNDANTAG
Det finns undantag i försäkringsomfattningen då försäkringen inte lämnar någon ersättning. Exempel 
på orsaker till att försäkringsersättning inte betalas är:
• Vattenskotern har använts i förvärvssyfte.
• Vattenskotern har varit uthyrd.
• Vattenskotern har bytt ägare.
• Skador på maskin eller maskinell utrustning till följd av att skotern kantrat ersätts inte.
• Skadan är uppkommen genom förskingring, bedrägeri eller olovligt brukande.
• Skadan består enbart av nedsmutsning eller repor i vattenskoterns ytskikt.
• Skadan är en följd av konstruktions- eller materialfel, förslitning, ålder, korrosion m.m.
• Skadan är orsakad av mögel, djur, ohyra eller frätning från t.ex. batterisyra.
• Skadan eller förlusten avser bränsle eller liknande, bryggor, bojar, permanenta förtöjnings-
 anordningar eller liknande, kontanter, smycken eller liknande, mat- och dryckesvaror, tobaksvaror,  
 djur.
• Skador orsakade av frysning, snö, is, frost eller smältvatten.

AKTSAMHETSKRAV
Försäkringen uppställer aktsamhetskrav (även kallat säkerhetsföreskrifter) och har dessa inte uppfyllts, 
görs ett aktsamhetsavdrag med 25 till 100 procent på din försäkringsersättning. Nivån på aktsamhets-
avdraget är beroende av hur stor betydelse försummelsen har haft för skadans inträffande, graden av 
vårdslöshet eller uppsåt samt övriga omständigheter. Nedan följer exempel på viktiga aktsamhetskrav.

Allmänna aktsamhetskrav
• Ingen som är påverkad av narkotika, alkohol, starka mediciner eller andra berusningsmedel får delta  
 vid handhavande av vattenskotern.
• Följdskador på motor och dess direkt eller indirekt anslutna delar som exempelvis backslag, drev och  
 instrument.
• Vattenskotern ska framföras med särskild hänsyn till de internationella sjövägsreglerna och andra  
 regler som syftar till att förhindra olyckshändelser.
• Vattenskotern ska ägnas relevant tillsyn samt normalt och relevant underhåll.
• Vattenskotern ska vara i sjövärdigt skick.
• Vattenskotern ska hållas länsad.

Särskilda aktsamhetskrav
Sjöskada:
• Besättningen ska framföra vattenskotern med gott sjömanskap.
• Föraren ska uppfylla myndighets krav på formell nautisk kompetens.
• Vattenskotern ska förtöjas för storm och så att den klarar vind och sjö som kan förekomma på 
 platsen.
• Vattenskotern ska framföras på sådant sätt att främmande föremål såsom tampar, stenar, grus etc.  
 inte kan sugas in i vattenskoterns vattenintag.
• Vattenskotern ska framföras på ett säkert sätt och med hänsyn till andra vattenskotrar, båtar eller  
 personer i närheten.

Uppläggnings- och transportskada:
• Vattenskotern ska skyddas från kraftfulla vindar, svallsjö och extremt högvatten.
• Vattenskotern ska vara ändamålsenligt stöttad och surrad.
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Stöld och skadegörelse:
• Vattenskotertillbehör och personlig lösegendom ska förvaras i låst utrymme.
• När vattenskotern inte används ska den alltid vara låst med av SSF godkänd klass 3 låsutrustning. 
• Om vattenskotern förvaras på trailer ska trailern vara inlåst eller fastlåst med av SSF godkänt lås av  
 lägst klass 3, eller låst med ett av SSF godkänt trailerlås.
• Vattenskotern ska vara försedd med korrekt installerad startspärr som är godkänd av Svedea, till  
 exempel godkänner vi Sea-Doos fabriksmonterade startspärr. Alternativt ska vattenskotern vara  
 försedd med ett aktiverat söksystem som är godkänt av Svedea.

Brandskada:
• Brandfarlig vätska och gas ska förvaras i därför särskilt avsett kärl
• Batteriladdningsutrustning som används för vattenskotern, ska alltid vara av marin typ. Laddnings-
 utrustningen ska vara dubbelisolerad och helautomatisk med underhållsladdning och, om så krävs,  
 vara korrekt installerad av behörig fackman.
• När vattenskotern står på land får inte annan batteriladdningsutrustning än sådan som nämns ovan  
 vara tillkopplad, utan att vattenskotern är under ständig uppsikt.

 Vanliga frågor

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

NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller året runt både på land och i sjön. Mellan 1 november och 31 mars tillämpas en dubble-
rad ordinarie självrisk för sjöskador samt vissa stöldskador. Se ”När gäller dubbel självrisk?” nedan.

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Försäkringen omfattar den försäkrade vattenskotern, dess tillbehör och motor. Försäkringen omfattar  

 också försäkringstagarens personliga lösegendom  upp till gällande försäkringsbelopp för personlig 
lösegendom.

VAD MÅSTE DU SOM KUND BETALA VID SKADA?
Vid de flesta skadehändelser utgår en självrisk. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev eller av för-
säkringsvillkoren under respektive skademoment. Dessutom kan åldersavdrag och aktsamhetsavdrag 
tillämpas.

NÄR GÄLLER DUBBEL SJÄLVRISK?
Vid vissa situationer debiteras en dubblerad självrisk. Exempel på viktiga sådana tillfällen är:
• Sjöskador och stöldskador i sjön mellan 1 november och 31 mars
• Stöldskador mellan 1 november och 31 mars om vattenskotern ligger i vattnet.
• Sjunkskador

 VAD ÄR SJÄLVRISKKONTO?
Efter varje skadefritt år med helförsäkring hos Svedea får du 10% av din aktuella självrisk för sjöskador 
avsatt till ett självriskkonto upp till din, vid var tid gällande, självrisk för sjöskador. Om du får en skada 
som överstiger din ordinarie självrisk, kan du utnyttja de medel som finns innestående på ditt självrisk-
konto för att betala en del av eller hela självrisken.
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GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den  
svenska marknaden för International Insurance Company of Hannover SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring 
hos QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch.

Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover). Svedea får ersättning från 
Inter Hannover för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen i kombination med 
försäkringsaffärens tekniska resultat. Hannover Rück SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.

Svedea AB är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Detta kan kontrolleras hos 
respektive myndighet. 

TILLÄMPADE LAGAR
På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen 2008:486), försäkrings-
avtalet (Försäkringsavtalslagen 2005:104) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärs- 
lokaler) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Svedea använder personuppgifter i vår försäkringsverksamhet och för marknadsföringsändamål. Uppgifterna  
kompletteras med uppgifter ur offentliga register, främst statens person- och adressregister (SPAR), och kan komma  
att lämnas ut till bolag inom samma koncern och samarbetspartners. I vissa fall är vi också enligt lag skyldiga att lämna 
ut uppgifter till bland andra Finansinspektionen och Skatteverket. Vid skada lämnas uppgifter till försäkringsbranschens 
gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och 
sparas inte längre tid än nödvändigt.
 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att få dem rättade, raderade, begränsade och flyttade. 
Du har också rätt att säga nej till reklamutskick från oss. Vill du göra något av detta skickar du en begäran per post eller 
mejl till Svedea.

DIN ÅNGERRÄTT
Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton 
dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Svedea om detta. Svedea har rätt till den del av försäkringspremien 
som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

OM DU HAR KLAGOMÅL
Om du har generella klagomål mot Svedea gällande till exempel försäljning kan du vända dig till Svedeas klagomåls-
ansvarige. Du kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå. 
Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till Allmän domstol. Om du har klagomål gällande 
skadereglering hänvisar vi till besvärshänvisningen i skaderegleringsbeslutet. Har du klagomål på vår hantering av  
personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER OCH ADRESSER

Svedea AB International Insurance Company Hannover Rück SE 
 of Hannover SE, Sverige filial  
Org.nr: 556786-1678 Org.nr: HRB 211924 (Reg. i Tyskland) Org.nr: HRB 6778 
Box 3489 Box 22085 Karl-Wiechert-Alee 50 
103 69 Stockholm 104 22 Stockholm 30625 Hannover 
08-790 03 00  Tyskland 
info@svedea.se
svedea.se    

Datainspektionen  Bolagsverket Finansinspektionen 
Box 8114  Box 7821  
104 20 Stockholm 851 81 Sundsvall 103 97 Stockholm  
08-657 61 00 0771-670 670 08-787 80 00
datainspektionen@datainspektionen.se bolagsverket@bolagsverket.se finansinspektionen@fi.se 
datainspektionen.se bolagsverket.se fi.se 

QBE Insurance (Europe)
Limited, Sweden branch
Org.nr: 516404-1880
Sveavägen 13
111 57 Stockholm 
qbeeurope.com


