Vattenskoterförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Svedea AB, org nr 556786-1678, Sverige.

Produkt: Vattenskoterförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformation tillsammans med de
fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Vår vattenskoterförsäkring gäller både när vattenskotern ligger i vattnet eller på land. Det finns en tilläggsförsäkring XL

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Sjöskada

Sjöskada

Grundstötning, kollision, strandning och annan
plötslig och oförutsedd utifrån kommande
händelse.
Uppläggnings- och transportslada
Om vattenskotern skadas vid lyft, transport eller
vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd
utifrån kommande händelse.
Stöld och skadegörelse
Om vattenskotern 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 båten.
Maskin- och elektronikskada
Ersätter skada på motor, drivlinan och annan
maskinell och eletronisk utrustning orsakad
av plötslig och oförutsedd händelse, gäller tills
motorn blir 8 år gammal.
TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN XL
Olycksfall
Lämnar ersättning för viss invaliditet och
dödsfall samt vid akut sjukhusvistelse i minst tre
sammanhängande nätter. Olycksfallsförsäkringen
gäller för förare och besättning för skador som har
direkt samband med bruk av den försäkrade båten.
Allrisk
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på
vattenskotern (utom motor och drivlina), Lös
båtutrustning och personlig lösegendom.
Trailerförsäkring
Trailer ingår i försäkringen med ett värde upp till
30 000 kr. Den ersätter brand, stöld och vagnskada.

Skada på drivlinan eller annan utrustning som
tappas, lossnar eller glider loss från vattenskotern
Skada på drivlinan eller annan maskinell utrustning
orsakad av enbart: Kortslutning, Vatten eller fukt
i dessa, Felaktig hantering eller skötsel, Bristande
smörjning eller underhåll, Felaktig montering
eller reparation, Felaktigt bränsle, Materialfel,
Överhettning.
Uppläggnings- och transportslada
Skada på motor eller annan utrustning som tappas,
lossnar eller glider loss från båten.
Skada på motor eller annan maskinell utrustning
orsakad av enbart: Kortslutning, Vatten eller fukt i
dessa, Felaktig hantering eller skötsel, Bristande
smörjning eller underhåll, Felaktig montering
eller reparation, Felaktigt bränsle, Materialfel,
Överhettning.
Stöld
Skada orsakad av person som ingår i ditt hushåll,
är släkting, delägare eller som lånar eller hyr din
vattenskoter.
Skada uppkommen genom förskingring.
Skada uppkommen genom bedrägeri.
Skada uppkommen genom olovligt förfogande.
Brandskada
Skada orsakad enbart av kortslutning.
Skada på motor eller motordelar och avgassystem
orsakad av överhettning eller explosion i motorn,
eller dess direkt eller indirekt anslutna delar.

Ansvar
Om du vid skadeståndsärende eller
domstolsförhandling inte följer våra anvisningar
och instruktioner. — Skada i samband med att
du utför brottslig gärning, såvida den försäkrade
inte är i sådant tillstånd som avses i 30 kap 6 §
Brottsbalken (1962:700) eller under femton år.
Skada som enbart grundar sig på avtal eller annat
åtagande.
Skada som du åtar dig att ersätta utöver gällande
ersättningsrätt, eller sådan skada som du medgivit
att ersätta, trots att din skadeståndsskyldighet inte
konstaterats.
Skadestånd till följd av underlåtenhet att röja eller
ta bort vrak.
Skada orsakad under motorbåtstävling eller
träning inför det.
Skadeståndsskyldighet för utsläpp av miljöfarliga
avfall och oljeutsläpp som inte är plötsligt och
oförutsett.
Skada på båten, dess tillbehör eller övrig
utrustning oavsett om du är ägare av egendomen
eller endast tillfälligt hyr, lånar eller på liknande sätt
tillfälligt har besittningen över.

Rättsskydd
Mål där det omtvistade värdet understiger 50
procent av ett prisbasbelopp, där bestridande av
krav inte kan visas med övervägande sannolikhet,
mål som har samband med ekonomiska åtgärder
som för en privatperson är av ovanlig art eller
omfattning.
Personskada
Personskada, oavsett om den sker på egna båten
eller drabbar tredje man.
Skada som ersätts under annat moment i
grundförsäkringen.
Direkt eller indirekt skada på motor och skada
på delar som är direkt eller indirekt anslutna
till motorn som exempelvis backslag, drev och
instrument.
TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN XL
Olycksfall
Skador orsakade av att du, i samband med skadan,
gjort dig skyldig till uppsåtlig handling som är
straffbar.
Skador orsakade av att fler personer än vad båtens
CE-märkning godkänner sam tidigt vistats ombord
på båten.
Skador på båtens besättning då båten är stulen,
under stöldförsök eller annat tillgreppsbrott.
Skador i samband med sjö- och torrsättning för
annan än försäkringstagaren och dennes familj.
Maskin och elektronik skada
Skada orsakad av förslitning, åldersförändringar
eller felaktig service.
Skada orsakad av felaktig eller icke
fackmannamässigt utförd reparation.
Skada orsakad vid motorbyte eller underhåll på
grund av felaktig dimensionering, anpassning eller
olämpligt materialval till motorn, eller delar direkt
eller indirekt anslutna till den.
Skada på del eller komponent som är äldre än den
försäkrade motorn.
Skada på grund av bristande
motorrumsventilation.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Du har rätt till ersättning motsvarande
marknadsvärdet för den skadade egendomen.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i dessas territorialvatten. Den gäller i Östersjön med angränsande hav
och vikar, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstolm-Lindesnes.

Vilka är mina skyldigheter?
Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkring.
• Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer. Uppgifterna påverkar din premie och vilken ersättning du får om
något skulle hända.
• Informera oss om förändringar som att du byter motor eller flyttar vattenskotern till en annan hemmahamn.
• Följ alltid lagar, föreskrifter och instruktioner från tillverkare.
• Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls, beroende
på hur din oaktsamhet har påverkat skadan.
• Det finns särskilda krav för vattenskotern, förare och lås. Du kan läsa om dem i försäkringens fullständiga villkor.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 21 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller
månad. Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift. Du kan betala via pappersfaktura eller e-faktura. Om du betalar med
pappersfaktura tillkommer det en fakturaavgift på 29 kr.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång.
Avtalet kan även avslutas om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel vid flytt.

