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Vad ingår i försäkringen? 

1. Ansvarsförsäkring 

 Personskador på andra personer som skadas 
 Skador på andras egendom  
 Rättsskydd  

                
2. Småbåtsförsäkring utöver ovanstående ingår även 
 

 Brand 
 Stöld 
 Skadegörelse 
 Sjöskada 
 Uppläggning/transportskada 
 Rutskada         

 
3. Båtförsäkring, utöver ovanstående ingår även 
 

 If båtassistans 
 Starthjälp 

                                          
4. Stor båtförsäkring, utöver ovanstående ingår även 

 Maskinskydd 
 Båtotur 
 Utökat elektronikskydd 
 Avbrottsersättning 
 Rigghaveri vid kappsegling 
 Oregistrerad båtvagn upp till 20 000 kr 
 Olycksfallsförsäkring för alla ombord 

 
Försäkringen (utom ansvarsförsäkring) omfattar följande 
egendom: 

 Båten och tillhörande utrustning 
 Lös egendom upp till 4 000 kr 

 
Försäkringsbeloppet är vad du maximalt kan få ut i försäk-
ringsersättning med eventuellt avdrag av självrisk 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

 Täckning om båten hyrs ut fler än 5 veckor  

 Bränsle och smörjmedel  

 Skada genom is, snö, fukt, mögel eller korrosion  

 Tillgång till If båtassistans då båten befinner sig i hem-
mahamn eller liknande stadigvarande förtöjningsplats 

   
 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

 Om inte annat avtalas är högsta ersättningsbelopp 
från försäkringen (exkl. ansvarsförsäkringen) det 
som anges under försäkringssumma på försäkrings-
brevet 

 Om behörig förare gör sig skyldig till sjöfylleri 
 Om båten används trots obrukbart skick 
 Om föraren orsakar skada avsiktligt eller genom grov 

vårdslöshet 
 Avmonterade delar måste förvaras inlåsta 
 Utombordsmotor måste förvaras inlåst under vinter-

förvaring samt förvaring på land.  
 Om båten används i förvärvsverksamhet 
 Om båten befinner sig utanför försäkringens geogra-

fiska täckningsområde (redovisas i villkoret) 
 Småbåtsförsäkring gäller ej för 

- segel-, roddbåt, kajak, kanot eller segelbräda 
– skrov som är mer än 6 m långt eller 2 m brett 
–skrov tillverkat av av något annat än plast, alumi-
nium eller gummiväv 
–  om motorstyrkan överskrider 25 hk 
– om försäkringsvärdet övergår 30 000 kronor 

 

     

Försäkring för Fritidsbåt 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige, org.nr.  
516401-8102 

Produkt: Båtförsäkring 

 

 

 

Förköpsinformationen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på If.se. Vilken omfattning du har valt för din försäkring kommer att stå i ditt 
försäkringsbrev. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?   

Grunden i en båtförsäkring är Ansvarsskyddet, Detta gäller för skador mot tredje part och ingår i samtliga av våra omfatt-
ningar. Vad försäkringen täcker utöver ansvarshändelser beror på vilken omfattning du har valt, vi har tre olika varianter 
som du kan läsa mer om nedan. Omfattningen som gäller för din försäkring kommer att stå i ditt försäkringsbrev. 
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Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller i: 
• Sverige, Danmark, Finland samt Norge och i dessa länders territorialvatten. 
• Östersjön med angränsande hav och vikar. 
• Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes 
- Helgoland -Wilhelmshaven. 
• lnre tyska farvatten, norr om Bremerhaven - Hamburg. 
För segelbåt som är minst nio meter lång och högst 30 år 
gammal gäller försäkringen under tiden maj-augusti även 
i Nordsjön, begränsat i norr tillv61° N och engelska kanalen 
begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess territorialvatten.  
Dock inte Syd Irland (Eire) – men inklusive Storbritanniens territorialvatten. 
 

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om följande; 
• Om uppgifterna i försäkringsbrevet inte längre stämmer 
• Om en skada inträffar måste du anmäla den till oss så snart som möjligt 
• Du måste medverka till att vi får möjlighet att besiktiga inträffad skada 
• Stöld och skadegörelse ska polisanmälas 

 
Du ska även: 
- Betala försäkringspremien inom utsatt tid 
- Följa säkerhetsföreskrifterna 

     

 
När och hur ska jag betala? 

Försäkringen kan betalas helårs- eller halvårsvis samt månadsvis med autogiro.  
 
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar. När försäkringen förnyas ska den betalas senast när den nya försäkringstiden börjar.  
Skulle betalning helt utebli kan du bli krävd av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) på en avgift per dag. 

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla den dag du själv väljer och står på försäkringsbrevet, dock tidigast den dag och det klockslag då du köper försäk-
ringen. 

Försäkringstiden avslutas efter ett år om du har sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång. 

Har du inte sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång förnyas försäkringen för ytterligare en försäkringsperiod om ett år, under 
förutsättning att du har betalt försäkringspremien för den nya försäkringsperioden.  

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkringen kan sägas upp när som helst under försäkringstiden, men får verkan först vid utgången av försäkringstiden.  
 
Under pågående försäkringstid får du endast säga upp försäkringen att upphöra i förtid om du säljer bilen eller om du meddelat Transportsty-
relsen att bilen skrotats. 
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