
Stormskador ersätts endast, om försäkringsfallet inträffade 
då den genomsnittliga vindstyrkan har överstigit 15 m/s 
enligt mätning av närmaste meteorologiska station och 
väderleksomständigheten har ett orsakssamband med 
försäkringsfallet. 

Sliptagnings- och transportskador ersätts endast, 
om du inte har rätt att få ersättning för dem av den 
som utfört upptagningen eller sjösättningen eller av 
transportföretaget.

Båtförsäkringarna gäller inte då båten är uthyrd eller 
används i förvärvssyfte, om inte särskild överenskommelse 
har ingåtts om detta.

Försäkringarna gäller inte heller vid forsränning eller 
hastighetstävlingar för motorbåtar.

x Ur försäkringarna betalas inte ersättning, om skadan 
 förorsakats avsiktligt. Om skadan har förorsakats av grov  
 oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller  
 narkotika har bidragit till skadan, kan ersättningen till  
 honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås.

x Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador som förorsakas  
 egendom som tillhör dig eller ägaren, innehavaren eller  
 föraren av båten eller vattenskidare som du drar med  
 båten. Skador som förorsakas i förvärvsarbete ersätts inte  
 heller.

x Ur rättsskyddsförsäkring ersätts inte motpartens  
 rättegångskostnader som enligt dom eller överens- 
 kommelse ska betalas av dig.

Försäkringsobjekt är inte exempelvis

x båtens transportredskap, specialmålningar, bojutrustning, 
  bränsle och smörjmedel, fiskeredskap och dykarut- 
 rustning

x andra kläder än flytdräkter och regnkläder

x filer i datateknikutrustning

x utrustning som strider mot säkerhets- eller myndighets- 
 bestämmelser eller lagen

x föremål som hör till lösöret i hemmet

x självbyggda båtar, båtar som tidigare varit i yrkesmässig  
 användning och träbåtar som är över 25 år gamla, om de  
 inte har inspekterats på förhand.

I en segel- eller motorbåt är försäkrade

båtens skrov

rigg och segel

motor och färdutrustning

anordningar, tillbehör och programvara som är väsentliga 
för användningen av båten

flytdräkter och regnkläder

en högst 3,5 m lång jolle

bottens bockar och presenningar.

Maximiersättning är egendomens verkliga värde, dock högst 
försäkringsbeloppet. 

Försäkringen ersätter sakskador, som har förorsakats av följande 
händelser:

• Båtskador – ersätts skador som förorsakats försäkrin-
gsobjektet genom grundstötning, bottenkänning, kollision 
med fast eller flytande föremål, av storm, oväder, eller av 
en plötslig yttre orsak som skadar båten då den förvaras 
på land.

Stöld- och skadegörelseskador – ersätts stöld och olovligt 
bruk av din båt och utrustning som förvarats i ett låst 
utrymme eller varit låsta samt försök till det. Dessutom 
ersätts skador på din båt eller dess utrustning till följd av 
avsiktlig skadegörelse.

Brandskada – ersätts skada som har förorsakats av eld 
som kommit lös, en explosion eller ett blixtnedslag.

Sliptagnings- och transportskador – ersätts skador som 
förorsakas båten av storm, oväder, om den kolliderat eller 
fallit omkull samt om båtens transportmedel kolliderat 
eller fallit omkull, när du förvarar, lyfter, sjösätter eller 
transporterar din båt på land

Ansvarsförsäkring för båt – ersätter högst 1 000 000 
euro, om du enligt lag är ersättningsskyldig gentemot en 
utomstående vid person- eller egendomsskador 

Rättsskyddsförsäkring för båt – ersätter skäliga advokat-
och bevisningskostnader då den försäkrade är svarande 
i ärende som gäller äventyrande av trafiksäkerheten, 
skade- eller dödsvållande eller som målsägande eller 
ersättningssökande i brottmål. Dessutom ersätts ovan 
nämnda kostnader då den försäkrade är kärande eller 
svarande i tvistemål som gäller ägande, reparation, service 
eller försäkringsersättning av den försäkrade båten. 
Det maximala ersättningsbeloppet är 10 000 euro per 
försäkringsfall.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktguiden, försäkringsvillkoren 
och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Med en båtförsäkring kan du försäkra en segelbåt eller motorbåt i nöjesbruk, som huvudsakligen används i Finland. Den båt som ska registreras ska 
vara registrerad I Finland. Du kan välja mellan två alternativ med olika omfattning: Helkasko och Delkasko. I Kasko ingår utöver skydden i Delkasko 
också ett skydd mot båtskador. Utombordare med en motor på högst 20 hästkrafter lönar det sig att försäkra med en småbåtsförsäkring. Roddbåtar 
och utombordare med högst 5 hästkrafter kan försäkras med Mitthem-försäkringen.

Båtförsäkringar
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: OP Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors, Finland Produkt: Helkasko och Delkasko

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
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Vad ingår inte i försäkringen?



Du kan när som helst säga upp försäkringen i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till 
försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också 
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet. Kom ihåg att säga upp dina försäkringar, om den försäkrade båten 
byter ägare.

Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. I vissa situationer 
förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

 ʸ Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

 ʸ Båten ska besiktigas årligen, om en besiktningsrabatt har lämnats. Om det i en skadesituation konstateras att båten inte har besiktigats 
eller en konditionskartläggning som godkänts av Finnboat inte har utförts, har den försäkrade en tilläggssjälvrisk på 15 % av skadebeloppet 
minskat med grundsjälvrisken. 

 ʸ Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då avtalet 
ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

 ʸ De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

 ʸ Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

Båtförsäkringarna gäller på finska, svenska och danska vattendrag och territorialvatten, i norska vattendrag och på norskt territorialvatten 
vid landets kust, på Östersjön och i dess vikar och i Saima kanal och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak samt då båten förvaras 
och transporteras i ovan nämnda länder.

Utvidgning av giltighetsområdet

Giltighetsområdet för båtförsäkringar med tillhörande ansvarsförsäkringar kan med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie utvidgas till 
antingen Europa eller till Europa och övriga världen. Utvidgningen till Europa omfattar utöver giltighetsområden i basomfattningen också 
det europeiska området, Madeira och Kanarieöarna samt hela Medelhavet och Svarta havet. Europa och övriga världen omfattar utöver de 
ovan nämnda också Atlanten, som avgränsas i norr av Island och Labradorhalvöns östligaste udde samt i söder av området mellan Recife 
och Kanarieöarna, inklusive Mexikanska golfen och Karibiska havet.

 ʸ Utvidgningarna gäller inte under jordenruntseglatser, på Grönland, Spetsbergen eller Nordafrikas kust mot Atlanten, i Suezkanalen 
eller Panamakanalen, på floder i Ryssland eller Baltikum, eller vid transporter på land i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen,  
Vitryssland eller Polen.

 ʸ Giltighetsområdet för rättsskyddsförsäkringarna för båt kan inte utvidgas.

Var gäller försäkringen?

Vilka är mina skyldigheter?

När och hur ska jag betala?

När börjar och slutar försäkring gälla?

Hur kan jag säga upp avtalet?


