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Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli
nummer ett i de marknadssegment där bolaget är verksamt.
Högt engagemang, starkt kundfokus och en passion för
försäkring karakteriserar Svedea. Bakom bolaget står
HDI Global Specialty SE, ett bolag inom den tyska
försäkringskoncernen Talanx AG.
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1

Allmänna försäkringsvillkor

1.1

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att
försäkringen ska gälla

1.1.1

PREMIEBETALNINGEN
Vid nyteckning träder försäkringen i kraft omedelbart vid tecknandet, under förutsättning att du betalar din premie senast 21 dagar efter att vi avsänt krav på
betalning till dig. Detsamma gäller vid teckning av tilläggsförsäkring eller om du på
annat sätt fått en premiehöjning. Om försäkringen innebär en förnyelse av redan
gällande försäkring, ska premien senast ha bokförts hos oss samma dag som den
nya försäkringsperioden börjar.
Vid betalningspåminnelse tar vi ut en avgift på 60 kronor.

1.1.2

UPPLYSNINGSPLIKTEN
Du som försäkringstagare måste lämna korrekta uppgifter och upplysningar som kan
ha betydelse för oss 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 korrekta uppgifter 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 eller att
du blir helt utan ersättning vid inträffad skada. Som grund för bedömningen om
ersättningen ska sättas ned eller utebli, ligger uppgiftens betydelse för risken, hur
grovt du åsidosatt din upplysningsplikt och under vilka villkor vi skulle ha tecknat
försäkringen om vi känt till det rätta förhållandet, samt omständigheterna i övrigt.

1.1.3

FÖRSÄKRINGENS LÖPTID OCH UPPSÄGNING
Försäkringen är en så kallad årsförsäkring och gäller normalt i ett år. Försäkringen
förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Har du tecknat
motsvarande försäkring hos ett annat bolag och meddelat oss det, förnyas inte
försäkringen.
Du kan säga upp försäkringen när som helst men försäkringen upphör först vid
försäkringstidens slut. Om vattenskotern sålts, totalskadats eller om någon annan
liknande omständighet har inträffat kan du säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan.
Vi kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era
skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger.

1.1.4

VILKA VILLKOR TILLÄMPAS?
För försäkringen tillämpas de vid var tid gällande försäkringsvillkoren.
Om vi har begärt villkorsändring i ett skriftligt meddelande som har avsänts till dig
senast fjorton dagar före försäkringstidens utgång, gäller din förnyade försäkring
för den tid och på de nya villkor som har erbjudits.
Om du grovt åsidosatt dina förpliktelser eller det annars finns synnerliga skäl, får vi
begära villkorsändring under försäkringstiden.
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2 Generella försäkringsvillkor
2.1

Så här är försäkringen uppbyggd
		
			
DET HÄR INGÅR I FÖRSÄKRINGEN
L
Sjöskada
Uppläggnings- och transportskada

•
		•

Stöld

•

Brand

•

Maskin

•

Ansvar

•

Rättsskydd

•

Försäkringen är uppbyggd som en så kallad särskild riskförsäkring, vilket innebär
att försäkringen endast omfattar de skademoment som särskilt nämns.
För de flesta skador måste du själv stå för en del av skadekostnaden, bland annat
självrisken, eventuellt aktsamhetsavdrag samt eventuell nedsättning för ålder och
slitage. En överblick över vilka moment de olika försäkringarna omfattar ser du i
bilden ovan.
För samtliga försäkringsmoment finns både allmänna och specifika aktsamhetskrav. Om du inte följer aktsamhetskraven kan din försäkringsersättning minskas
eller helt falla bort. För varje försäkringsmoment finns också allmänna och specifika undantag då försäkringsersättning överhuvudtaget inte utbetalas..
2.1.1

DEN PERSONKRETS SOM OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen avser endast försäkringstagarens eget ekonomiska intresse som
ägare till vattenskotern. Detta intresse ska vara lagligt. Det innebär att ingen del av
egendomsskyddet gäller om du låter någon annan stå som ägare och försäkringstagare till din vattenskoter. Försäkringen gäller även om du lånar ut vattenskotern.
De som brukar vattenskotern, har den under tillsyn eller på annat sätt handhar vattenskotern direkt eller indirekt måste iaktta samma aktsamhetskrav som du själv.
När vi i villkoren skriver ”du” eller ”dig” avser vi således den grupp av personer,
vars handlande du ansvarar för. Det innebär att ett oaktsamt handlande från någon
av de nämnda kategorierna av personer kan drabba din rätt till försäkringsersättning på grund av bland annat undantag, begränsningar och nedsättningar.

2.1.2

VILKEN EGENDOM OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar, enligt gällande villkor, den försäkrade vattenskotern och
dess tillbehör. Försäkringen omfattar också försäkringstagarens personliga lösegendom upp till det belopp som anges i ditt försäkringsbrev.

2.1.3

ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR
Personlig lösegendom ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig
lösegendom vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

2.1.4

GILTIGHETSTID
Försäkringen gäller året runt oavsett om vattenskotern står på land eller ligger i sjön.
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2.1.5

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

2.1.6

SJÄLVRISKER
Du kan välja mellan 5 000 och 10 000 kronor i självrisk när du tecknar din försäkring. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Om en skada innebär att flera
moment i försäkringen berörs har du bara en självrisk, den högsta. Vid följande
skademoment har du endast 2 000 kr i självrisk, det är ansvarsskada, endast stöld
av personlig utrustning. Vid rättsskyddsskada är självrisken 20 % av kostnaderna,
dock lägst 2 000 kronor.

2.1.7

SJÄLVRISKKONTO
Efter varje skadefritt år med helförsäkring hos oss 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 vid skadetillfället finns innestående på ditt självriskkonto för
att erlägga så stor del av din självrisk som motsvarar ditt tillgodohavande.
Har du flera båtar eller vattenskotrar försäkrade, bidrar samtliga till att samla tillgodohavande på ditt självriskkonto. Du kan dock aldrig få ett högre tillgodohavande
än vad som motsvarar självrisken för den vattenskoter du har försäkrat hos oss
som har högst självrisk. Detsamma gäller om du, under en tid understigande ett år,
inte är försäkrad hos oss men senare väljer att teckna försäkring på nytt. Har du
ingen försäkring hos oss under mer än ett års tid, förfaller ditt innestående tillgodohavande.
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2.1.8

NEDSÄTTNING AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
För att du i möjligaste mån ska undvika att drabbas av en skada, måste du vara så
försiktig du bara kan vid brukandet av din försäkrade egendom.
Försäkringen uppställer aktsamhetskrav (även kallat säkerhetsföreskrifter) och
har dessa inte uppfyllts, görs ett aktsamhetsavdrag med 25 till 100 procent på din
försäkringsersättning. Nivån på aktsamhetsavdraget är beroende av hur stor betydelse försummelsen har haft för skadans inträffande, graden av vårdslöshet eller
uppsåt samt övriga omständigheter.
Utöver de aktsamhetskrav som framgår av villkoren, gäller också lag, förordning
och allmänna föreskrifter samt av tillverkare meddelade instruktioner och försiktighetsåtgärder som grund för eventuella aktsamhetsavdrag.
Om du grovt vårdslöst framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat följderna av ett
försäkringsfall, sätts din ersättning ned med hänsyn tagen till hur grov vårdslösheten är samt omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om du måste antas ha
handlat eller underlåtit att handla, i vetskap om att det innebar en betydande risk
att skadan skulle inträffa.

2.1.8.1 ALLMÄNNA AKTSAMHETSKRAV:
—		Ingen som är påverkad av narkotika, alkohol, starka mediciner eller andra berusningsmedel får delta vid handhavande av vattenskotern. Detta gäller även om berusningsmedel intas under de första 6 timmarna efter skadan om det kan finnas
skäl att misstänka att händelsen kan bli föremål för polisutredning. Om någon
som är påverkad ändå handhar vattenskotern, minskas ersättning vid skador som
regel med 100 %.
—		Vattenskotern får endast användas på det sätt den är ägnad för.
—		Du måste se till att rätt bränsle används.
—		Reparation, montering eller förändring i vattenskoterns konstruktion ska vara
enligt tillverkarens instruktion samt vara fackmannamässigt utförd.
—		Vattenskotern ska framföras med särskild hänsyn till de internationella sjövägs
reglerna och andra regler som syftar till att förhindra olyckshändelser.
—		Vattenskotern och dess utrustning ska ägnas relevant tillsyn och du ska följa
fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service.
—		Vattenskotern ska, när den sjösätts och brukas till sjöss, vara i sjövärdigt skick.
—		Vattenskotern ska hållas länsad.
—		Vid kantring/kapsejsad vattenskoter ska vattenskotern handhas enligt
tillverkarens instruktioner.
—		Vid bogsering av vattenskotern ska det ske på ett sådant sätt att den inte välter.
—		Vattenskotern får inte användas vid vattenlek om det inte framgår av
tillverkarens instruktioner att vattenskotern är avsedd för det.
2.1.8.2 INLÅSNING NATTETID
Om du valt inlåsning nattetid ska vattenskotern vara inlåst mellan 22.00–07.00.
Med inlåst menas att vattenskotern ska förvaras i ett låst utrymme som endast du,
din familj eller näringsidkare som förvarar flera vattenskotrar, har nyckel till.
Om du valt inlåsning nattetid och inte uppfyller kraven kan ersättningen minskas
vid stöld eller skadegörelse. Hur mycket vi minskar ersättningen beror på hur din
oaktsamhet påverkat skadans omfattning.

2.2

Vad omfattar försäkringen inte?
Förutom de undantag som stadgas nedan, lämnas ingen ersättning till dig om du
uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat följderna av det.
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2.2.1

ALLMÄNNA UNDANTAG FRÅN FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Försäkringen gäller inte:
—		Om vattenskotern används i förvärvssyfte
—		Om vattenskotern är uthyrd.
—		Om vattenskotern deltar i tävling eller träning inför ett sådant arrangemang.
—		Om vattenskotern är rekvirerad av civila eller militära myndigheter, eller skada
som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan åtgärd av
svensk eller utländsk myndighet.
—		Om vattenskotern byter ägare.

2.2.2 SKADOR I ALLMÄNHET SOM FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR:
— Sådana skador som någon annan enligt lag, garanti eller liknande åtagande
ansvarar för.
— Skador orsakade av frysning, snö, is, frost eller smältvatten.
— Skador på egendom, eller orsakade av egendom, som du enligt svensk eller
europarättslig lagstiftning inte har rätt att inneha.
— Uppkomna skador då vattenskotern, i strid med vattenskoterns CE-märkning,
använts i annat fartområde, befordrat för många ombordvarande eller på annat
sätt drabbats av skada. Skador ersätts dock om du kan visa att skadan hade
inträffat oberoende av överträdelsen.
— Sådan skada som du kan drabbas av på grund av att vattenskotern inte är korrekt
CE-märkt och därför exempelvis måste förstöras eller forslas ut från europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
— Värdeminskning som drabbat vattenskotern eller som kvarstår efter reparation av
en skada, eller en värdeminskning som uppstår vid lagning av skadan, till exempel
till följd av färgavvikelse, avvikelser i struktur eller mönster eller annat skönhetsfel.
— Indirekta skador och affektionsvärden.
— Skador orsakade av korrosion, mögel, djur eller ohyra, frätning, batterisyra.
— Merkostnad på grund av att reservdel, vattenskotertillbehör eller annat material
inte kunnat anskaffas på grund av att tillverkningen upphört eller på grund av
importsvårigheter.
— Merkostnad uppkommen genom att reparation eller transport av reservdel,
vattenskotertillbehör eller annat material, i syfte att vinna tid, transporterats till
en högre kostnad.
— Kostnader för återställande av firmasymbol, motivlackering eller reklamtext som
inte motsvarar sedvanligt utförande.
SKADOR AV VAPEN, KRIGSSKADOR OCH RADIOLOGISKA SKADOR SOM
INTE ERSÄTTS:
— Skador orsakade av kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen.
— Skador på egendom direkt eller indirekt orsakade av kärnämne, oavsett om det
drabbat din egendom eller om du orsakat skadan på annans egendom.
— Skador orsakade av terroristhandlingar eller handlingar som är att jämföra med
terrorism.
— Skador orsakade i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror. Skadorna ersätts dock om skadan inträffat inom giltighetsområdet, men utanför Sverige och svenskt territorialvatten inom sju dagar från
händelsernas utbrott, såvida vattenskotern funnits i området före händelsernas
utbrott och oavbrutet fram till den dag då skadan skedde och att du inte själv
deltagit i händelserna eller fungerat som rapportör eller låtit annan bruka vattenskotern för sådana ändamål.
— Skador eller förluster orsakade av att skadeutredning, skadeutbetalning eller reparationsåtgärd fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig,
revolution, uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad
eller liknande händelse utanför vår kontroll.
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TERRORHANDLING
Skador som direkt eller indirekt orsakas genom spridning av biologiska, kemiska
eller nukleära substanser i samband med terroristhandling. Med terrorism avses en
handling, inkluderande men ej begränsad till, användandet av styrka eller våld och/
eller hot om detsamma, av person eller grupp (grupper), vare sig någon handlar
enskilt eller på någons uppdrag eller i samband med någon organisation (organisationer) eller regering (regeringar), betingande av politiska, religiösa, ideologiska,
eller etniska syften eller skäl inkluderande avsikten att påverka regeringar och/eller
försätta allmänheten, eller del av allmänheten, i fruktan.
SKADOR TILL FÖLJD AV REPOR I VATTENSKOTERNS YTSKIKT, KONSTRUKTIONSFEL, BRISTANDE LAGNING OCH FÖRSLITNING SOM INTE ERSÄTTS:
— Skador som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i vattenskoterns ytskikt.
— Skador till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, röta, förslitning,
ålder, korrosion, frätning eller överbelastning.
— Merkostnad vid reparation uppkommen på grund av tidigare defekt, undermålig
reparation eller vanvård.
— Kostnad för förbättring eller förändring i samband med att en skada repareras.
— Kostnad för förbättring av vattenskoterns eller motorns konstruktion.
— Skador orsakade av att installation, ombyggnation eller reparation ej utförts
enligt tillverkarens instruktion/rekommendation.
SPECIFICERADE FÖREMÅL SOM INTE ERSÄTTS:
— Bränsle, smörjoljor, permanenta förtöjningsanordningar, bojar och bryggor
eller tillbehör till dessa, smycken, konstverk, pälsverk, värdehandlingar, mat- och
dryckesvaror, tobaksvaror, djur.

10

VILLKOR VATTENSKOTERFÖRSÄKRING 2022-04-01

3 Skador på din egendom
3.1

Sjöskador

3.1.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTETS OMFATTNING
Momentet för sjöskada omfattar skada som är direkt orsakad av:
—		Grundstötning, strandning, kantring, sammanstötning.
—		Att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar
eller anslutna rörledningar eller slangar till dessa.
—		Annan plötslig och oförutsedd, utifrån kommande, händelse då vattenskotern
ligger i sjön.
—		Kantring ersätts endast vid plötslig oförutsedd utifrån kommande händelse.
Försäkringsmomentet omfattar rimliga kostnader för en bogsering till närmaste
hamn eller varv till följd av att vattenskotern blivit manöveroduglig genom någon
av ovanstående skadeorsaker.

3.1.2

MOMENTETS SÄRSKILDA AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa
aktsamhetskrav specifikt för sjöskador:
— Föraren ska uppfylla myndigheters krav på formell nautisk kompetens.
— Vattenskoterns utrustning och bemanning ska vara tillräcklig för att kunna
genomföra den tänkta färden på ett säkert sätt.
— Besättningen ska framföra vattenskotern med gott sjömanskap, särskilt med
hänsyn till fart, utkik, sikt, trafik, väder och övriga förhållanden till sjöss.
— Vattenskotern ska förtöjas för storm och så att den klarar vind och sjö som kan
före komma på platsen.
— För navigeringen ska alla hjälpmedel som kan vara till nytta för säkerheten
ombord användas. Vattenskotern ska framföras på sådant sätt att främmande
föremål såsom tampar, stenar, grus etc. inte kan sugas in i skoterns vattenintag.
— Vattenskotern ska framföras på ett säkert sätt och med hänsyn till andra båtar,
vattenskotrar eller personer i närheten.

3.1.3

SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— Skada på utrustning som tappas, lossnar eller glider loss från vattenskotern.
— Skada på motor eller annan maskinell utrustning orsakad av enbart:
• Kortslutning.
• Vatten eller fukt i dessa.
• Felaktig montering eller reparation.
• Materialfel.
• Överhettning.

3.1.4

EXTRA SJÄLVRISKER
Om vattenskotern helt eller delvis sjunker har du dubbel ordinarie självrisk.
Detsamma gäller för skador som sker mellan 1 november och 31 mars.

3.2

Uppläggnings- och transportskada

3.2.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTETS OMFATTNING
Försäkringsmomentet omfattar skada orsakad av plötslig och oförutsedd, utifrån
kommande händelse:
— Då vattenskotern är på land, vid sjösättning, torrsättning, förflyttning eller
transport på land.
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3.2.2 MOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa
aktsamhetskrav specifikt för uppläggnings- och transportskador:
—		När vattenskotern sjösätts och torrsätts ska detta ske med hjälp av för ändamålet
lämplig anordning
—		När vattenskotern är uppställd på land ska den vara stöttad, pallad och surrad på
ett ändamålsenligt sätt.
—		Vattenskotern ska skyddas från kraftfulla vindar, svallsjö och extremt högvatten.
—		När vattenskotern och dess utrustning transporteras ska den vara ändamålsenligt stöttad och surrad.
—		Transport ska vara väl planerad och hänsyn ska tas till rådande väglag och
väghinder.
—		Vid transport på trailer ska trailern vara kopplad till fordonet enligt tillverkarens
rekommendationer.
3.2.3 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— Skada på utrustning som tappas, lossnar eller glider loss från vattenskotern.
— Skada på motor eller annan maskinell utrustning orsakad av enbart:
• Kortslutning.
• Vatten eller fukt i dessa.
• Felaktig montering eller reparation.
• Materialfel.
• Överhettning.

3.3

Stöldskada

3.3.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTETS OMFATTNING
Försäkringsmomentet omfattar skada genom stöld, stöldförsök, annat tillgreppsbrott eller uppsåtlig skadegörelse.

3.3.2 FÖRSÄKRINGSMOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa
aktsamhetskrav specifikt för stöldskador:
— Vattenskotertillbehör och personlig lösegendom som inte är fast monterade på
vattenskotern ska förvaras i låst utrymme som du ensam har nyckel till. Elektroniska instrument anses inte vara fast monterade om de sitter i bygel eller dylikt.
— Om vattenskotern förvaras på släpfordon ska detta, om inte samtliga hjul är avskruvade, förutom under transport på väg, vara låst i fast föremål med av SSF
godkänd kätting och lås av lägst klass tre, eller med ett av SSF godkänt trailerlås.
— Skotern ska, så snart den inte aktivt används till sjöss, vara låst med av SSF god
känd låsutrustning av lägst klass tre.
— Skotern ska vara försedd med en korrekt installerad, av Svedea godkänd, startspärr, alternativt aktiverat söksystem som är godkänt av Svedea.
3.3.3 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— 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.
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3.3.4 SKYLDIGHET ATT ÅTERTA PÅTRÄFFAD EGENDOM
Om stulen egendom återfunnits är du, oavsett vad som annars framkommer av villkoren, skyldig att i första hand återta den. Vid stöld av hel vattenskoter påbörjas skaderegleringen under högsäsong fjorton dagar efter att Svedea fått in alla uppgifter.
Om egendomen är skadad avgör reglerna i 7.2 hur ersättning ska utgå.
3.3.5 SJÄLVRISKER
Om vattenskotern blir stulen eller får stöldförsök när den ligger i vattnet under
perioden 1 november och 31 mars är självrisken dubbel.
Vid stöld eller stöldförsök av vattenskotern gäller försäkringen utan självrisk om du
har ett installerat och aktiverat söksystem som vi godkänner. Detta gäller under förutsättning att du kan uppvisa logg som visar att söksystemet varit aktiverat omedelbart före stölden. Om du har ett söksystem som inte är godkänt av oss och vattenskotern blir stulen och återfinns med hjälp av söksystemet, gäller stöldförsäkringen utan
självrisk under förutsättning att man uppfyllt övriga aktsamhetskrav.
3.3.6 UPPREPADE STÖLDER
Om du råkar ut för upprepade stölder av vattenskotern kan premien och/eller självrisken påverkas. Hänsyn tas till om du vidtagit stöldförebyggande åtgärder eller inte.

3.4

Brandskada

3.4.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTNING
Försäkringsmomentet omfattar brandskada oavsett om branden inträffat på land
eller till sjöss. Med brand avses öppen låga, vilket innefattar glödbrand, överhettning och blixtnedslag samt explosion.

3.4.2 FÖRSÄKRINGSMOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa aktsamhetskrav specifikt för brandskador:
— Batteriladdningsutrustning som används för vattenskoteren, ska alltid vara av marin typ. Laddningsutrustningen ska vara dubbelisolerad och helautomatisk med
underhållsladdning och, om så krävs, vara korrekt installerad av behörig fackman.
Landströmsutrustning ska följa kraven för CE-märkning samt, om så krävs, vara
korrekt installerad av behörig fackman.
— När vattenskoteren står på land får inte annan batteriladdningsutrustning än
sådan som nämns ovan vara tillkopplad, utan att vattenskoteren är under ständig
uppsikt.
— Brandfarlig vätska och gas ska förvaras i därför särskilt avsett kärl.
3.4.3 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— 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.
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3.5

Maskin- och elektronikskada

3.5.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTNING
Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar
vattenskoterns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad vattenskoter som
är högst 8 år gammal räknat från vattenskoterns garantiregistreringsdatum och
som körts högst 500 timmar. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna
passerats. Försäkringen gäller inte vattenskoter som är registrerad för racing hos
generalagenten. Om du inte kan visa att skadan eller felet uppstått inom nämnda
gränser ska den anses ha uppkommit den dag du anmälde skadan eller felet till oss.

3.5.2 FÖRSÄKRINGSMOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa aktsamhetskrav specifikt för maskinskador:
— Du ska genom dokumentation kunna styrka att tillverkarens bestämmelser om 		
service och underhåll på vattenskotern följts och att sådant arbete är fackmannamässigt utfört.
— Motor och övrig maskinell utrustning ska köras och användas enligt tillverkarens
instruktioner.
3.5.3 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— Skada orsakad av förslitning, kortslutning eller åldersförändringar.
— Skada orsakad av ej utförd servicebulletin från generalagenten
— Skada orsakad av eller förvärrad av att motorn inte är i originalutförande.
— 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.
3.5.4 SJÄLVRISKER
För maskin- och elektronikskada enligt detta försäkringsmoment tillämpas samma
självrisk som vid sjöskador, dock maximalt 10 000 kronor.
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4 Ansvarsskada
4.1

Försäkringsmomentets omfattning
Försäkringsmomentet omfattar person- eller sakskada inträffad i samband med
användandet av vattenskotern som du, enligt gällande skadeståndsrätt, är skyldig
att ersätta på grund av handling eller underlåtenhet.
Om du krävs på ersättning ska du omgående kontakta oss för instruktioner i ärendet.
Maximalt ersättningsbelopp är tre miljoner SDR (särskilda dragningsrätter se sidan 31), varav maximalt en miljon SDR för sakskada, eller upp till det lägre belopp
tilllämplig lagstiftning stadgar. Det maximala ersättningsbeloppet gäller även om
flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga och även om flera skador uppstår av
samma eller liknande orsak vid samma skadetillfälle.

4.2 Skador som inte omfattas av försäkringsmomentet
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
I ALLMÄNHET:
— 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 motorvattenskoterstävling eller träning inför det.
— Skadeståndsskyldighet för utsläpp av miljöfarliga avfall och oljeutsläpp som inte
är plötsligt och oförutsett.
— Skada på vattenskotern, 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.
VISSA PERSONSKADOR:
— Skada på person som vid skadetillfället var besättningsmedlem, brukare eller på
annat sätt var sysselsatt med arbete i vattenskoterns tjänst eller person som
använder vattenskotern som redskap för vattenlek eller vattensport.
— Skada orsakad av någon, eller på någon och dennes egendom, som förde
vattenskotern utan ägarens tillstånd.

15

VILLKOR VATTENSKOTERFÖRSÄKRING 2022-04-01

5 Rättsskydd
5.1

Försäkringsmomentets omfattning
Rättsskydd kan beviljas för vissa tvister som kan prövassom tvistemål (T-mål) av
dispaschör eller tingsrätt i Sverige eller motsvarande domstol i annat nordiskt land
som, efter prövning i sådan domstol, kan prövas av hovrätt eller Högsta domstolen
i Sverige samt för vissa brottmål. I sådana mål gäller försäkringen också för
resning, dock endast om resning beviljas.
Med tvist menas att rättsligen grundat krav framställs och helt eller delvis avvisas
av någon annan.
Försäkringsmomentet gäller endast för dig i egenskap av ägare, brukare och förare
av den försäkrade vattenskotern eller för annan person som haft ditt tillstånd att
föra vattenskotern. Försäkringen gäller inte för den som brukar vattenskotern utan
lov. De händelser och omständigheter som ligger till grund för tvisten måste ligga
inom vattenskoterförsäkringens giltighetsområde och uppstått med anledning av
vattenskoterns ägande, brukande eller framförande.
Genom försäkringsmomentet ersätts nödvändiga och skäliga kostnader om du inte
kan få dem betalda av motpart eller staten, upp till tre prisbasbelopp. Med nödvändiga och skäliga kostnader avses bland annat att kostnaderna måste stå i rimlig
proportion till det belopp tvisten gäller.
Om du och annan försäkrad står på samma sida, anses endast en tvist föreligga.
Som en tvist räknas också om du har flera tvister men dessa avser samma skada
eller om yrkandena väsentligen stödjer sig på samma eller liknande händelse eller
omständighet. Således kan en tvist anses föreligga även om yrkandena inte stödjer
sig på samma rättsgrund.
Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt
tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. Tillsammans med kostnadsräkning ska du lämna upplysning om resultatet i
tvisten och bifoga dom eller förlikningsavtal.

5.2

Krav för användande av försäkringsmomentet
Om den försäkrade önskar använda sig av rättsskyddsförsäkringen, ska försäkringstagaren eller dennes ombud skriftligen ansöka om ianspråktagande av rättsskyddsförsäkringen hos Svedea, varefter Svedea bekräftar om försäkringen gäller
för den aktuella tvisten.
Du kan få rättsskydd om du är försäkrad när tvisten uppkommer och du varit försäkrad i minst två år hos något försäkringsbolag innan. Om du inte varit försäkrad
i två år, får du endast rättsskydd om de händelser och omständigheterna i övrigt
som ligger för grund för anspråket har uppkommit efter att rättsskyddsförsäkringen
trädde i kraft. Oavsett det ovanstående har du rätt till rättsskydd om du, när tvisten
uppkommer, är oförsäkrad på grund av att ditt försäkringsbehov upphört men att de
händelser och omständigheter i övrigt som ligger till grund för anspråket härrör från
den tid då din försäkring gällde och det därefter inte gått mer än tio år.
För att försäkringen ska gälla krävs att du genom rättegångsfullmakt anlitar lämpligt ombud att företräda dig i förhandlingar och rättegång. Ombudet kan vara advokat eller jurist anställd hos advokat eller av annan tillfredsställande anledning är
särskilt lämpad för uppdraget.
Svedea har rätt att hos Sveriges advokatsamfund påkalla skiljedom som gäller skäligheten av advokats arvode och kostnader. En förutsättning för att du ska få anlita
ombud enligt är att ombudet förbundit sig att i händelse av tvist godta Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnds prövning av dennes arvode och övriga kostnader i
ärendet. För tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud som vi godkänt.
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ERSÄTTNING I CIVILMÅL
Försäkringsmomentet omfattar:
— Ombuds arvode och kostnader. Vid bestämmandet av kostnadernas skälighet beaktas värdet av saken som tvisten gäller, ärendets svårighet och omfattning samt
kvaliteten och omfattningen av det utförda arbetet. Ersättning utgår högst enligt
den timkostnadsnorm som Domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa i
vissa mål.
— Nödvändiga kostnader för utredning före dispasch eller rättegång men efter tvist
uppstått eller brottsmisstanke delgivits dig, förutsatt att utredningen beställts av
den försäkrades ombud samt kostnader för bevisning hos dispaschör, i rättegång
och skiljemannaförfarande.
— Rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter
domstols eller dispaschörs prövning av tvisten.
— Rättegångskostnader som du vid förlikning under dispasch eller rättegång åtagit
dig att betala till motpart, dock endast under förutsättning att det är uppenbart
att domstolen eller dispaschören skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.
— Kostnader som uppkommer för medlare som rätten förordnat.
— Expeditionskostnader i domstol.
ERSÄTTNING I BROTTMÅL
Försäkringsmomentet omfattar:
— Kostnader enligt ovan i samband med brottmål om du misstänks eller åtalas för
vårdslös gärning, såvida inte:
•		Vårdslösheten betecknas som grov.
• Brottmålet till någon del avser uppsåtlig handling eller handling under påverkan
av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel.
•		Brottmålet avser smitning eller hastighetsöverträdelse.
• Handlingen kan anses utförd med uppsåt även om uppsåt inte utgör en
förutsättning för straffbarhet.
Om du varit åtalad för grov vårdslöshet, men genom lagakraftvunnen dom kan visa
att du blivit frikänd eller dömts endast för vårdslöshet, lämnas ersättning till ditt
försvar.

5.3 Tvister som inte omfattas av försäkringsmomentet
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
VISSA TYPER AV MÅL:
—		Att den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad. Sådant
intresse anses t.ex. inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen ska upphöra.
—		Sådana skador som avser skadeståndsanspråk mot dig som försäkrad om ansvarsförsäkringen täcker sådant ansvar.
—		Som har samband med ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning.
—		Där bestridande av krav inte kan visas med övervägande sannolikhet.
—		Där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett prisbasbelopp.
—		Som väcks med stöd av Lagen (2002:599) om grupprättegång och du är kärande.
—		Som handläggs enligt Lagen (1996:242) om domstolsärenden.
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SÄRSKILDA TYPER AV TVISTER:
—		Tvister mellan vattenskoterns delägare, besättning eller mellan ägare och låntagare eller hyrestagare.
—		Som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållande eller
registrerat partnerskap och avser uppbrytning av ekonomisk gemenskap oberoende av om rättsförhållanden ska prövas enligt sambolagen eller annan lag.
—		Som har samband med fordran, borgensåtagande eller annat anspråk som överlåtits på den försäkrade, om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan
tvisten uppkom.
—		Som har samband med personskadereglering vid försäkringsbolag om
skadelidande inte väckt talan vid domstol mot försäkringsgivaren.
TVISTER I NÄRINGSVERKSAMHET OCH IMMATERIALRÄTT:
—		Som har samband med borgensåtagande av den försäkrade eller avtal den försäkrade träffat till förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet.
—		Som har samband med den försäkrades yrkes-, närings- eller tjänsteutövning eller annan inkomstbringande verksamhet med eller utan förvärvssyfte.
—		Tvister om patent- eller annan immaterialrätt.
KOSTNADER SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET:
—		Eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för
dig eller annan försäkrad.
—		Merkostnad som uppstår på grund av att du anlitar ombud utanför den ort där
du bor eller där saken prövas. För företag gäller i stället ort där verksamheten
bedrivs eller där saken prövas.
—		Kostnad som uppkommer genom att du i eller utom rättegång avstår från dina
möjligheter att få ersättning från motparten.
—		Verkställighet av dom, beslut eller avtal.
—		Den rättshjälpsavgift som ska utgå enligt 23 § Rättshjälpslagen (1996:1619).
—		Merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud.
—		Ombudskostnader som inte ersätts genom rättshjälpen till följd av att du bytt till
ombud som med hänsyn till omständigheterna inte anses lämplig.
—		Ersättning till skiljemän eller förlikningsmän, såvida inget annat skriftligen överenskommits.
—		Kostnader som kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket
stödjer sig på väsentligen likartad grund har avgjorts (s.k. pilotmål).
—		Advokatkostnader där skadeståndet anses omfatta kompensation för advokatkostnader och övriga omkostnader.
—		Ombudskostnader som får anses ingå i skadestånd som tillerkänts försäkrad.
—		Kostnad för indrivning av obetald fordran.

5.4 Självrisk
Din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock lägst 2 000 kronor.
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6 XL (Tilläggsförsäkring)
6.1

Stillestånd

6.1.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTAR
Du som tecknat tilläggsförsäkring har möjlighet att få ersättning för stillestånd för
din vattenskoter med 200 kronor per dag, räknat från och med den tjugonde stilleståndsdagen efter att Svedea mottagit skadeanmälan och vattenskotern inkommit
till en av Svedea godkänd reparatör. Ersättning lämnas med maximalt 4 000 kronor.
Som stillestånd räknas sådant förhållande där din vattenskoter på grund av giltigt
och ersättningsbart försäkringsfall blivit totalt och omedelbart obrukbar. Obrukbarheten ska bedömas utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv, där vattenskotern som
helhet är totalt och omedelbart obrukbar. En reparation som kan utföras senare,
innebär således inte att vattenskotern är omedelbart obrukbar.

6.1.2

SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— Fördröjning på grund av omständighet som beror på dig, någon du ansvarar för
eller förhållande som du kunnat påverka.
— Stillestånd på grund av stöld av hela vattenskotern.
— Stillestånd till följd av skada som inträffat under annan period än 1 maj – 31 juli.

6.1.3

SJÄLVRISKER
Stilleståndsförsäkringen gäller utan självrisk.

6.2 Olycksfall
Försäkringen lämnar ersättning för personskada på förare, passagerare eller annan
person som i annat direkt samband använder vattenskotern till dess tänkta syfte.
6.2.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTAR
Vid akut sjukhusvistelse i minst tre sammanhängande nätter lämnas en engångsersättning med 10 000 kronor.
Vid medicinsk invaliditet och/eller psykisk funktionsnedsättning gäller följande:
— Du får ersättning om det gått minst ett år sedan olycksfallet och en bestående
invaliditetsgrad på minst 20 procent har inträtt inom tre år från olycksfallet.
— Ersättningen baseras på graden av livslång medicinsk invaliditet. Bedömning av
invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam tabell, Gradering av
medicinsk invaliditet, utgiven av Svensk Försäkring.
— Försäkringsbeloppet är 800 000 kronor och ersättning lämnas med så stor del av
försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden.
Slutreglering av skadan görs först när den medicinska invaliditetsgraden är fastställd och tillståndet är stationärt. Eventuell omprövning kan ske om följderna av
olycksfallet förvärrats efter det att ersättning bestämts och betalats ut. För att
omprövning ska ske måste dock en väsentlig och bestående förändring av det
medicinska tillståndet ha skett. Omprövning kan inte ske när det gått mer än tre år
från olycksfallet.
Vid dödsfall lämnas ersättning med 30 000 kronor till dödsbo om dödsfallet har
direkt samband med olyckshändelsen och sker senast två år från det att olyckan
inträffade.
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6.2.2 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— 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 vattenskoterns CE-märkning
godkänner sam tidigt vistats ombord på vattenskotern.
— Skador på vattenskoterns besättning då vattenskotern är stulen, under stöldförsök eller annat tillgreppsbrott.
— Skador i samband med sjö- och torrsättning för annan än försäkringstagaren och 		
dennes familj.
— Skador orsakade av användande av Flyboard
6.2.3 SJÄLVRISKER
Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

6.3 Allrisk
6.3.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTAR
Försäkringsmomentet omfattar skada på den försäkrade vattenskotern på grund av
plötslig och oförutsedd skadehändelse. Vid feltankning ersätts kostnader för rengöring av bränsletank och ledningar inklusive byte av bränslefilter. Dessutom omfattas skada på eller förlust av lös vattenskoterutrustning samt personlig lösegendom
som tillhör dig eller personer i ditt hushåll som är folkbokförda på samma adress
förutsatt att skadan orsakas på grund av plötslig och oförutsedd händelse på eller i
direkt anslutning till den försäkrade vattenskotern. Högsta ersättning för allriskförsäkringen är 15 000 kr.

6.3.2 FÖRSÄKRINGSMOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa aktsamhetskrav specifikt för allriskskador:
— Lös egendom ska handhas och förvaras med omsorg och aktsamhet så att skada
så långt möjligt kan undvikas.
6.3.3 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGSMOMENTET
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— Personskada, oavsett om den sker på egna vattenskotern eller drabbar
tredje man.
— Skada som ersätts under annat moment i grundförsäkringen.
— Skada på motorn, direkt eller följdskada på motor och dess direkt eller indirekt 		
anslutna delar.
6.3.4 VÄRDERINGSREGLER FÖR PERSONLIG LÖSEGENDOM
Du har rätt till ersättning motsvarande marknadsvärdet för den skadade eller förlorade egendomen. Som hjälp för bedömningen av marknadsvärdet för personlig
lösegendom används nedanstående värderingstabell, om det inte leder till uppenbart felaktiga resultat.
upp till 6 mån

upp till 12 mån

upp till 2 år

upp till 3 år

Därefter avdrag/år

Lägsta ersättning

Klockor, glasögon, verktyg

ERSÄTTNINGSNIVÅ I PROCENT

100

100

100

90

10

20

Sportutrustning, telefoner, surfplattor,
datorer inklusive tillbehör till dessa

100

80

60

50

10

20

Annan elektronisk utrustning än ovan

100

100

80

60

10

20

Övrig utrustning och egendom än ovan

100

100

90

80

10

20
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6.3.5 SJÄLVRISKER
För skador enligt detta försäkringsmoment tillämpas en självrisk på 2 000 kronor.

6.4 Trailer
6.4.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTAR
Försäkringen omfattar vagn-, brand- och stöldskador på trailer upp till 30 000 kr
som du kan styrka innehavet av.

6.4.2 FÖRSÄKRINGSMOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också aktsamhetskraven under momenten för stöld, brand samt uppläggnings- och transportskada
samt detta aktsamhetskrav specifikt för skador tillfogade din försäkrade trailer:
— Trailern ska alltid, förutom under transport på väg, vara låst i fast föremål med
av SSF godkänd kätting och lås av lägst klass tre, eller med ett av SSF godkänt
trailerlås.
6.4.3 FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR INTE
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2 ) gäller också undantagen för
ersättning i stöld- respektive brandmomentet.
6.4.4 SJÄLVRISKER
För skador enligt detta försäkringsmoment tillämpas en självrisk på 2 000 kronor.

6.5 Assistans
6.5.1

FÖRSÄKRINGSMOMENTET OMFATTAR
Försäkringsmomentet omfattar assistans enligt nedan längs hela den svenska kusten samt i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Uppstår behov av assistans på
annan plats inom det ordinarie geografiska området får hjälp sökas på platsen och
ersättning kan erhållas upp till nedanstående beloppsbegränsningar mot styrkande
av utlägg.
Kostnad för bogsering av vattenskotern till närmaste reparatör ersätts med maximalt 6 000 kronor.
Kostnad för transport av förare och besättning på billigaste sätt till resans utgångspunkt ersätts med maximalt 6 000 kronor.
Kostnad för transport av bränsle och reservdelar ut till vattenskotern ersätts med
maximalt 3 000 kronor.
Kostnad för motorkonsultation av Svedea assistans utsedd motorkonsult ingår med
maximalt 500 kronor.
Starthjälpen, ingår kostnad för motorkonsultation i hemmahamn med maximalt
500 kr.

6.5.2 FÖRSÄKRINGSMOMENTETS AKTSAMHETSKRAV
Utöver försäkringens allmänna aktsamhetskrav (se 2.1.8.1) gäller också dessa
aktsamhetskrav specifikt för assistansskador:
— Assistansjouren ska kontaktas i vederbörlig ordning.

21

VILLKOR VATTENSKOTERFÖRSÄKRING 2022-04-01

6.5.3 FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR INTE
Utöver försäkringens allmänna undantag (se 2.2) gäller att följande skadehändelser
inte ersätts:
— Kostnader som omfattas av ordinarie helförsäkring.
— Kostnader som uppstår när vattenskotern befinner sig vid hemmahamn eller på 		
en sådan plats som kan nås med bil eller annat landbaserat fortskaffningsmedel.
6.5.4 SJÄLVRISKER
Assistansförsäkringen gäller utan självrisk.

7

Om det inträffat en skada

7.1

Dina plikter vid inträffad skada

7.1.1

OM FLERA ÄR INBLANDADE I EN INTRÄFFAD SKADA
Åta dig inte skulden för en skadehändelse innan du talat med oss. Om du gör det, är
det inte bindande för oss och din rätt till försäkringsersättning kan bortfalla.
Lämna dina kontaktuppgifter och uppge gärna för motparten att du är försäkrad
hos oss. Begär av din motpart att få dennes kontaktuppgifter och ta reda på i vilket
försäkringsbolag motparten är försäkrad.

7.1.2

ANMÄLA SKADEHÄNDELSE
Om en skadehändelse har inträffat, måste du snarast möjligt skriftligen anmäla
skadan till oss. Anmälan kan ske antingen genom skadeanmälningsblankett, eller
direkt på vår hemsida.
Om din vattenskoter är försäkrad hos flera försäkringsbolag är du skyldig att uppge
det när du gör din skadeanmälan.
Om du drabbats av stöld, skadegörelse eller annat brott ska du göra en polisanmälan och bifoga den till din skadeanmälan.
När du gör din skadeanmälan är du skyldig att besvara de frågor som vi ställer. Du
ska särskilt ha uppgifter om skrovnummer, chassinummer på trailer och serienummer på motor och drev tillgängliga.
Du ska kunna styrka ersättningskrav med kvitton, andra inköpshandlingar, fotografier eller annat som visar på det försäkrades marknadsvärde omedelbart före
skadehändelsen.

7.1.2.1 PRESKRIPTION
Din rätt till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd preskriberas om du
inte väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt
försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Från den dag vi tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan, har du alltid sex månader
på dig att väcka talan mot oss.
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7.1.3

MEDVERKA VID SKADEREGLERINGEN
Du måste i högsta möjliga utsträckning medverka till att skadehändelsen klaras
upp så snart som möjligt. I synnerhet ska du lämna upplysningar och uppgifter som
kan ha betydelse för skaderegleringen. Du ska särskilt besvara de frågor som skaderegleraren ställer. Om du uppger oriktiga uppgifter eller hemlighåller något som
har betydelse för skadans bedömning ska ersättning som regel bortfalla helt. Om
vi drabbas av skada till följd av att du inte medverkat, sätts din ersättning ned efter
vad som under omständigheterna kan anses vara skäligt.
Du ska medverka till att få vattenskotern till en lämplig reparatör och avhämta reparerad vattenskoter snarast möjligt.

7.2

Så regleras skadan
När du har anmält skadan till oss, får vi avgöra hur skadan ska ersättas. Ersättning
kan ske genom reparation, återanskaffning eller kontantersättning. Vi har alltid rätt
att överta egendom som vi har ersatt.
Vi ansvarar för skadekostnaden efter avdrag för självrisk, eventuellt aktsamhetsavdrag samt eventuellt åldersavdrag eller andra värderingsunderlag för minskning av
ersättningen.
I samband med skadereglering använder vi oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller uppgifter om skador
som är anmälda till försäkringsbolag och vem som begärt ersättning. Det betyder
att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.
Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsbolag för att
identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan bolagen motverka utbetalning av
ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. GSR är personuppgiftsansvarig för
alla uppgifter som finns i registret och GSR kan även använda dem i avidentifierad
form för statistiska ändamål.

7.2.1

SÄRSKILT OM REPARATION
Om vi valt att ersättning ska ske genom reparation, ska du ta kontakt med en reparatör du har förtroende för. Du är beställare av det arbete som reparatören ska
utföra.
Du ska be reparatören inkomma med ett kostnadskalkyl. För att du ska få ersättning ska vi godkänna kostnadskalkylen för vår del av skadekostnaden först. Efter
att vi har godkänt kalkylen kan du välja om du beställer reparationen eller inte.

7.2.2

SÄRSKILT OM VÄRDERINGSREGLER
Du har rätt till ersättning motsvarande marknadsvärdet för den skadade egendomen. Med marknadsvärde avses anskaffningspriset för motsvarande vattenskoter
eller utrustning, med hänsyn tagen bland annat till vattenskoterns skick och ålder.
Vid totalförlust ersätter vi kostnad för röjning eller borttagning av vrak, om du enligt lag är skyldig att forsla bort vraket. Vid totalförlust av vattenskoter som är mindre än ett år gammal ersätts du normalt med motsvarande ny vattenskoter.
Som hjälp för bedömningen av skadad egendoms marknadsvärde används nedanstående värderingstabell, om det inte leder till uppenbart felaktiga resultat. Om
utrustning byts mot likvärdig begagnad blir det normalt inget avdrag för dess ålder.

ERSÄTTNINGSNIVÅ I PROCENT

upp till 1 år upp till 2 år upp till 3 år upp till 4 år upp till 5 år upp till 6 år upp till 7 år

Därefter avdrag/år

Lägsta ersättning

För följande i komplett utförande: motorer

100

100

90

85

80

75

70

5

20

Elektroniska instrument med tillbehör,

100

100

90

85

80

75

70

5

20

50

radioutrustning, högtalare och kapell
Delar till maskinell utrustning

100

100

90

85

80

75

70

5

Säten och analoga instrument

100

100

100

97

94

91

88

3

Batterier

100

85

70

55

40

25

20		

20
20
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7.2.2.1 TVIST OM VÄRDERINGSREGLER
Vid tvist om värdet på skadad eller stulen egendom, ska på begäran av någon av
parterna en utomstående värderingsman uttala sig om värdet.
Värderingsmannen ska vara utsedd av Sveriges Handelskamrar om vi inte enas om
annat.
Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler och både du som försäkringstagare och vi som försäkringsgivare får föra fram utredning och lämna
egna synpunkter. Värderingsmannen ska motivera sin värdering skriftligen.
7.2.3

SÄRSKILT OM RÄDDNINGSÅTGÄRDER
När skada har inträffat eller hotar att omedelbart inträffa ska du och de du ansvarar för göra det yttersta för att förhindra eller begränsa skadan. Utöver din ersättning kan du få ersättning för utlägg i samband med detta, om åtgärderna lett till ett
nyttigt resultat.
Vi betalar skäliga kostnader för provisorisk reparation eller andra nyttiga åtgärder
som varit nödvändiga för att rädda vattenskotern ur ett nödläge, såvida du inte kan
få ersättning för det från annat håll.
Om någon annan, för dig utomstående, räddat försäkrad egendom ersätter vi dennes bärgnings- eller räddningskostnader som vi anser skäliga. För förflyttning av
vattenskotern till sjöss under övriga omständigheter ersätts skäliga och nyttiga
kostnader.
Vid skadeersättning görs ett avdrag med aktuell självrisk.

7.3

Utbetalning av försäkringsersättning

7.3.1

TIDPUNKT OCH BELOPP FÖR UTBETALNING
Vi ersätter dig senast 30 dagar efter att skadan är slutligt utredd av oss, polis
ellerutomstående utredare och du gjort vad som åligger dig. Om du vid en tidpunkt
dessförinnan uppenbart har rätt till visst belopp, betalar vi det med avräkning för
din slutliga ersättning.
Om vi enligt ovan är i dröjsmål med utbetalning, betalar vi dröjsmålsränta enligt
Räntelagen (1975:635). Räntan utbetalas emellertid inte om den är lägre än
100 kronor.
Om du meddelat kontonummer för utbetalning, så sker utbetalningen dit. Om du
bedriver näringsverksamhet, eller är momsredovisningsskyldig av andra skäl,
ersätter vi inte den debiterade momsen.

7.3.2 MERVÄRDESSKATT
Om du bedriver näringsverksamhet, eller är redovisningsskyldig av andra skäl, ersätter vi inte den debiterade momsen.
7.3.3

VID TRÄFF MOT SANKTIONSLISTA
Vi har rätt att neka utbetalning om en träff mot FN:s, EU:s eller annan sanktionslista har skett.

7.3.4

REGRESSRÄTT MOT DIG OCH DIN MOTPART.
I den mån vi har ersatt dig, övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som helt
eller delvis bär ansvar för skadan.
Om vi har betalat ersättning genom ansvarsförsäkringen har vi rätt att återkräva
utbetald ersättning av dig, om du vållat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet under påverkan av alkohol, narkotika, starka mediciner eller andra berusningsmedel.
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VI har rätt att återkräva ersättning av dig, om du genom avtal eller på annat sätt
har fråntagit oss möjligheten att kräva ersättning av skadevållaren eller annan som
vi hade kunnat få ersättning av.

7.4

Om du är missnöjd med skaderegleringen

7.4.1

ÖVERKLAGA DIN SKADEREGLERING
Om du är missnöjd med skaderegleringen tar du kontakt med din skadereglerare
och framför de synpunkter du har. Skaderegleraren ska skriftligen ha motiverat sitt
ställningstagande utifrån gällande villkor.
Om du inte är nöjd efter att vi gjort en ny prövning av ditt ärende kan du vända dig
till vår kundombudsman genom att skicka mejl till kundombudsmannen@svedea.se
eller skriva till
Svedea AB
Kundombudsmannen
Box 3469
103 69 Stockholm

7.4.2

OM DET BLIR TVIST

		

Du har möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän
domstol.

		

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet och dess huvuduppgift är
att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
Telefon:
Web:
Besöksadress:
Postadress:

		

08- 508 860 00
www.arn.se
Kungsholmstorg 5, Stockholm
Box 174, 101 23 Stockholm

DISPASCHÖR
Första instans i sjöförsäkringsmål är dispaschören, som är en av regeringen utsedd,
opartisk skiljedomare i sjöförsäkringsmål. Om du är missnöjd med utslaget hos
dispaschören kan du vända dig till allmän domstol.
Web:
Besöksadress:
Postadress:

www.dispaschor.se
Vasagatan 1, Göteborg
Sveriges Dispaschör
c/o Paula Bäckdén
Bergknallen 4
436 40 Askim

Om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga, upplyser vi dig gärna. Du kan
också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå för vidare upplysningar.
		

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ
Telefon:
Web:
Besöksadress:
Postadress:

		

0200- 22 58 00
www.konsumenternas.se
Karlavägen 108, Stockholm
Box 24215, 104 51 Stockholm

KOMMUNAL KONSUMENTVÄGLEDNING
Även din hemkommuns konsumentvägledare kan ge viss information i försäkringsfrågor.
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8 Definitioner och termer
MARKNADSVÄRDE
Värdet i den allmänna handeln i Sverige.
PERSONLIG LÖSEGENDOM
Med personlig lösegendom avses sådan egendom för privat bruk som används ombord på
vattenskotern och som inte är vattenskotertillbehör. Eller sådan utrustning som inte kan
anses som normalt för den typ av vattenskoter som är försäkrad.
PRISBASBELOPP
Härmed avses det, i Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap 6 §, framräknade beloppet.
Gällande prisbasbelopp finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.
SDR
Med särskilda dragningsrätter avses de av Internationella valutafonden använda särskilda
dragningsrätterna. Omräkning av SDR till svenska kronor ska ske efter kursen den dag då
betalning sker eller, om säkerhet ställs för betalningen, då säkerheten ställs. Kronans värde
ska bestämmas i enlighet med den beräkningsmetod som Internationella valutafonden den
dagen tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.
VATTENSKOTER
Med vattenskoter avses skrov, motor och styranordning
VATTENSKOTERTILLBEHÖR
Med vattenskotertillbehör avses sådan egendom som är fast monterad ombord på vattenskotern. Egendomen omfattas också om den tillfälligt skruvas av vattenskotern för underhåll eller som brottsförebyggande åtgärd.
Vattenskotertillbehör är också sådan egendom som inte är fast monterad, men som utgörs
av säkerhetsutrustning ombord på vattenskotern t.ex. flytvästar, verktyg, reservdelar, en
VHF, en GPS (eller plotter), en rundradio.
LÅST UTRYMME
Med låst utrymme avses förvaringsplats som omsluts av fyra väggar med en låst dörr eller
port, exempelvis garage, båthus eller förråd.
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info@svedea.se
0771-160 190
svedea.se

