Säkerhetsanvisningar för

FRITIDSBÅTAR
Våra rekommendationer och villkor för hur du
skyddar din båt mot bl.a. stöld och inbrott.

Ring oss gärna på

0771-655 655
eller besök if.se

NAMNSKYLT

Du ska ha två namnskyltar i båten med båtägarens namn och födelsenummer. En skylt
ska vara synlig och en väl dold. Namnskyltar
ska också finnas i medförsäkrad jolle. Om
sådana saknas i båten, kan ersättningen vid
stöld minskas med upp till 20 %. Ring oss
på 0771-655 655 så skickar vi gärna några
till dig.
LÅSNING AV UTOMBORDSMOTOR

I försäkringsvillkoren krävs att utombordsmotor under 50 hkr ska vara låst vid båten
med en låsanordning. Låsningen ska vara
utförd med ett motorlås som certifierats
av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.
Aktuell förteckning finner du på stoldskydd.se.
Du kan också fråga hos välsorterad båttillbehörsbutik.
För utombordsmotorer på 50 hkr eller mer
gäller att motorn ska vara monterad enligt
fabrikantens anvisningar. Därutöver krävs
inget särskilt motorlås. Som extra skydd
mot stöld rekommenderar vi godkänt bultlås, se stoldskydd.se. För utombordsmotor
till segelbåt ska fastlåsning ske med kätting,
lås och låsbygel, allt av klass 3.
VINTERFÖRVARING

När båten står på land eller vid vinterförvaring i sjön ska utombordsmotor, elektroniska instrument, radioanläggning, kikare
och livflotte förvaras i låst utrymme utanför
båten. Det är en säkerhetsföreskrift. Skälet
till att även stora utombordsmotorer ska lyftas av och förvaras inlåsta är, förutom risken för helstölder, att även stöld av delar blir
dyrbara skador, t.ex. vid förlust av propellrar, drev och motorkåpor.
obs!

Vid vinterförvaring av motor kan inte
säkerhetsföreskriften tillgodoses genom
låsning eller bultning. Se ”säkerhetsföreskrifter”, nästa sida.
LÅSNING AV TRAILER

Ett släpfordon/trailer på vilken en båt förvaras ska enligt villkoren vara låst. Trailern
kan låsas med av SSF godkänt dragskolås/

kullås eller med hjälp av hänglås av klass 3
och kätting av klass 3. Låsningen kan ske
genom att ramen på trailern låses fast vid
ett fast föremål t.ex. en stolpe. Föremålets
styrka ska motsvara kätting och lås.
EXTRA SKYDD FÖR ATT STOPPA TJUVEN

Låsning av båt är inget villkorskrav, men
ger dig extra trygghet.
fastlåsning av båt

Ett effektivt stöldskydd är att låsa fast båten
vid bryggan. För låsningen används hänglås
och kätting av klass 3 samt en bygel i härdat
stål med diameter 10–12 mm. Tänk på att
den svaga punkten ofta är kättingens fastsättning i bryggan.
stöldskydd med ratt

Rattstyrda motorbåtar kan utrustas med
en löstagbar ratt. Båtratten Snap Off finns
i båttillbehörsbutikerna.
båtlarm

Någon prövning och godkännande av båtlarm finns inte. Välj i första hand väl
renommerade märken som BoatGuard
Neptun, Defa, YachtSafe, Red-knows eller
Pro-evo.
positioneringssystem med
koppling till larmcentral
– 5 % rabatt

5%

Positioneringssystem
med direktkoppling till
larmcentralerna Falck
AB, SOS Alarm AB eller
SOS International AB ger 10 % rabatt.
Förutom rabatt så reduceras självrisken
vid skada upp till 5 000 kronor.
positioneringssystem utan koppling
– lägre självrisk

Positioneringssystem som spårar försvunna
båtar med hjälp av satellitspårning (GPS)
och /eller GSM, dock utan direktkoppling
till bemannad larmcentral. Koppling sker
istället normalt till din mobiltelefon. Följande märken ger självriskreducering vid stöld
av båten med max 5 000 kronor om du
kan visa att sökning har skett.Red-knows,
Defa Light, Naveye, Yachtsafe, Track-me,
Pro-Evo, C-pod eller Tramigo.

securmark/ssf stöldskyddsmärkning – lägre
självrisk

Securmarks och Stöldskyddsföreningens
(SSF) stöldskyddsmärkning ger självriskreducering med max. 5 000 kr vid stöld av motor/
båt. Den unika märkningskoden appliceras
på en rad ställen på båten och motorn vilken
är omöjlig att ta bort. I koden döljer sig alla
uppgifter om båt, motor och ägare som finns
registrerade i Securmarks alternativt SFFs
centrala databas.
duolock drevlås – ingen stöldsjälvrisk

Förhindrar stöld av Volvo Penta-drev. Duolock används då båten ligger på land. Risken för stöld av drev/växelhus är störst
då båten gjorts klar för sjösättning eller
när den tas upp på land för någon form av
service. Säljare är Båtinvest Marina tel:
08 -656 02 20.
Har du Duolocks drevlås så slipper du stöldsjälvrisken vid stöld eller stöldförsök av drevet.
BRANDSLÄCKARE

Kolla dina brandsläckare före varje säsong
så att de har rätt tryck.
Båtar med motor över 20 hkr och alla båtar
som har fast eller portabel anordning för
matlagning, uppvärmning eller dylikt, där
låga förekommer, ska vara utrustade med
en ce-märkt brandsläckare som minst har
effektivitetsklass 13 A 70B C. Båtar med
längd över 10 meter ska vara utrustade med
minst två godkända handbrandsläckare
enligt ovan.
Har du en SIS-märkt handbrandsläckare
med typbeteckning AV/ABE med effektivitetsklass 1 så är den fortsättningsvis godkänd om den är servad och kontrollerad.
När du köper brandsläckare bör du välja en
med så mycket släckmedel som möjligt och
så lång effektiv funktionstid som möjligt
(ej under 8 sekunder). Den bör inte vara
känslig för rost (korrosionskänslig).
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

I villkoren beskrivs Ifs åtaganden i de olika
avsnitt som berör sjö-, rigg-, uppläggnings-,
transport-, brand- och stöldskada. I slutet

av varje avsnitt ställer If upp säkerhetsföreskrifter. Dessa är minimikrav för att minska riskerna för skada. Om du inte följer
dessa säkerhetsföreskrifter riskerar du att
få nedsatt ersättning vid skada.
RÅD OCH TIPS

If tillhandahåller en broschyr med råd och
tips om hur man kan skydda sin båt, gå in
på if.se/bat
Den behandlar:
– förtöjning
– uppläggning
– brand.
SÄKER HAMN

Som enda försäkringsbolag har vi en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Vi kallar certifieringen för Säker
Hamn. Gå in på if.se och sök i listan över
Säkra Hamnar, är din hemmahamn med –
ring oss på 0771-655 655 - så får du upp till
25 % rabatt på försäkringen.
Du kan också gratis få vår självhäftande
båtdekal – ”utmärkning i öppen sjö och i
farled” – ring oss på telefon 0771-655 655
så skickar vi den.
PLANERAR DU KÖPA BEGAGNAD BÅT?

Genom Larmtjänsts utredningsgrupp
kan du före köp av dyrare båtar (över
100 000 kr) kontrollera att båten inte är stulen. Tel. 08 - 522 784 33.
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