
	 Självrisk

Sjöskada	 5	000	kr/10	000	kr

Uppläggnings- och transportskada 5 000 kr/10 000 kr

Stöld	 5	000	kr

Brand 5 000 kr

Ansvar	 2	000	kr

Rättsskydd 20 % av skadekostnaden

Maskinskada	 5	000	kr/10	000	kr

Olycksfall Ingen självrisk

Stilleståndsersättning	 Ingen	självrisk

Allrisk 2 000 kr

Trailer	 2	000	kr

Ännu bättre försäkring
Vi har utökat Sea-Doo vattenskoterförsäkring så att du  
nu får en olycksfallsförsäkring som gäller för både förare 
och passagerare och stilleståndsersättning om vatten-
skotern står på verkstad i mer än 20 dagar. Dessutom 
ingår försäkring för din vattenskotertrailer och en allrisk-
försäkring som kan ersätta om du till exempel skulle tappa 
mobilen när du är ute och åker. 

Nyhet! Unik maskinförsäkring
Nu ingår en unik maskinförsäkring när du försäkrar din  
vattenskoter. Maskinförsäkringen gäller tills vattenskotern 
blir fem år eller har gått 500 timmar. Motorn ska vara i 
original och servad av auktoriserad verkstad enligt  
tillverkarens instruktioner.

Skadereglering med toppbetyg
När Svenskt Kvalitetsindex hösten 2017 undersökte hur 
nöjda kunderna är med försäkringsbranschens skade- 
service så var Svedea bolaget med den snabbaste och  
mest kompetenta skadeservicen. 

Flera fördelar för dig
Utöver ett bra grundskydd ger märkesförsäkringen 
dig flera fördelar:

•	20	%	rabatt	om	du	låser	in	din		
	 Sea-Doo	på	natten	(kl.	22–07)

•	Trailerförsäkring	utan	extra	kostnad

•	Olycksfallsförsäkring	för	både	förare		
	 och	passagerare	

Omfattande skydd 

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

Upp till 30 % rabatt
Du kan få rabatt om du stöldskyddar din  
Sea-Doo vattenskoter.
• 20 % rabatt om du låser in vattenskotern 
 på natten
• 10 % rabatt om du har ett monterat och  
 aktiverat söksystem
• 10 % rabatt om vattenskotern förvaras i  
 en båtlift
• 5 % rabatt om vattenskotern är märkt  
 med Securmark

Maximal total rabatt: 30 %
För godkända skydd se svedea.se

Vi	på	Svedea	har	tillsammans	med	BRP	
Sweden	AB	har	tagit	fram	en	riktigt		
bra	försäkring	bara	för	dig	som	har	en		
Sea-Doo	vattenskoter.	Försäkringen	kan	
du	teckna	hos	en	Sea-Doo-återförsäljare	
och	det	går	att	försäkra	både	nya	och		
begagnade	vattenskotrar.

Försäkring för din Sea-Doo
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© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. 
®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. 

Påverka ditt pris
Du kan sänka priset på din försäkring genom  
att välja en högre självrisk för sjöskada samt 
uppläggnings- och transportskada. Prata med  
din Kawasaki-återförsäljare för att se hur priset 
påverkas. 



Sea-Doo
vattenskoterförsäkring

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

svedea.se
0771-160	190
info@svedea.se

Svedea 
Box 3489
103 69 Stockholm
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Vad	ingår	i
försäkringen?


