
Trailerförsäkring ingår
I Sea-Doo vattenskoterförsäkring ingår trailer- 
försäkring utan extra kostnad för trailer värd  
upp till 30 000 kronor. Nytt för i år är att trailer- 
försäkring inte bara täcker brand- och stöldskador 
utan även gäller vid vagnskada. 

 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

Trygghet om du köper nytt
Köper du en helt ny Sea-Doo ingår nyvärdesersättning 
första året. Det innebär att du vid en totalskada får en  
ny Sea-Doo utan värdeminskning. Om delar av vatten-
skotern skadas ersätts de utan åldersavdrag de första  
två åren.

Bra rabatt vid inlåsning
Om du låser in din Sea-Doo på natten (kl. 22–07) får du 
hela 20 % rabatt på försäkringen. För att du ska kunna få 
rabatten behöver vattenskotern vara inlåst i ett utrymme 
som bara du eller din familj har nyckel till. Det går också att 
lämna in vattenskotern för förvaring hos en handlare eller 
ett varv. 

Snabb skadereglering
Vi tycker inte att din vattenskoter 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. 

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)

• Nyvärdesersättning 12 månader  
 för första ägaren  

• Pengar på självriskkonto efter  
 varje skadefritt år

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.
• 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
• 20 % rabatt om du låser in vattenskotern 
 på natten

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

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. 
®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. 

BRP	Sweden	AB	har	i	samarbete	med
Svedea	tagit	fram	en	riktigt	bra	försäkring	
bara	för	dig	som	har	en	Sea-Doo	vatten-
skoter.	Försäkringen	kan	du	teckna	hos	
en	Sea-Doo-återförsäljare	och	det	går	att	
försäkra	både	nya	och	begagnade	vatten-
skotrar.

Skadefria år ger lägre självrisk
För varje år som du är skadefri får du pengar på 
ett självriskkonto. Du får 10 % av din aktuella själv-
risk för sjöskador avsatt till kontot. Pengarna kan 
sedan användas för att betala en del av eller hela 
din självrisk om du råkar ut för en skada.

Försäkring för din Sea-Doo
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Sea-Doo
vattenskoterförsäkring

Bolaget som gör skillnad
Svedea säljer försäkringar med idén att det är bättre att vara riktigt bra 
på några saker än halvbra på många. Med expertkunskap inom vatten-
skoter, båt, mc, snöskoter, ATV, bil, hund, katt, och företag utvecklar man 
konkurrenskraftiga produkter och gör försäkring enklare. 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?


