
Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. 
Nordea och If har tillsammans tagit fram försäkringar för dig som är 
kund i Nordea. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (pubI).

Det här är en sammanfattning av vad vår 
båtförsäkring omfattar
Du har rätt att få denna information innan du köper 
försäkringen och det är därför viktigt att du läser den 
tillsammans med offerten för att få en tydlig bild av 
försäkringens omfattning. Spara också gärna detta
dokument. Försäkringen innehåller också viktiga 
begränsningar. Dessa framgår under rubriken ”Viktiga 
begränsningar i båtförsäkringen”. De fullständiga villkoren 
hittar du på nordea.se/if. Du kan också beställa dem genom 
att kontakta vår kundservice. Skador ersätts alltid enligt de 
fullständiga villkoren.
  
Båtförsäkring – i vått och torrt
Med båtförsäkring får du ett bra grundskydd för din båt.
Med Stor Båtförsäkring får du ett mer omfattande skydd
för både båten och de som färdas i båten. Försäkringen
gäller i hela Norden.
  
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i:
• Sverige, Danmark, Finland och Norge och i dessa länders 

territorialvatten.
• Östersjön med angränsande hav och vikar.
• Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes – 

Helgoland –Wilhelmshaven.
• Inre 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 till 61° N och engelska kanalen
begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess
territorialvatten. Dock inte Sydirland (Eire) – men inklusive 
Storbritanniens territorialvatten.

Vad gäller försäkringen för?
Ansvar
Om du som båtförare eller ägare blir krävd på skadestånd
utreds det om du är skadeståndsskyldig och du kan få
ersättning för ett eventuellt skadestånd – upp till fem
miljoner kronor.
  
Brand, stöld och skadegörelse
• Skador genom brand eller blixtnedslag.
• Stöld och skadegörelse.
Utombordsmotor ska vara fastlåst på godkänt sätt. På
land och under vinterförvaring ska utombordare och annan 
utrustning förvaras inlåst.
  
Sjöskador
• Skador vid grundstötning, sammanstötning, strandning 

eller kantring.
• Skador genom att vatten eller annan vätska plötsligt och 

oförutsett kommit in i båten.
• Rigghaveri och skada på rigg (inte vid kappsegling).
Annan oförutsedd utifrån kommande händelse.
  
Uppläggning och transport
• Skador vid sjösättning, torrsättning, av- eller påmastning.
• Skador vid lyft med kran eller annan lyftanordning.
• Skador genom att båten tappats, vält eller sammanstött 

vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.
  
Rutskada
• Skada på skylight, ventil, vind- eller sidoruta som krossas, 

genombryts eller spräcks. Med ruta avses glas eller 
motsvarande med tillhörande list.

Båtförsäkring
Förköpsinformation - Mars 2020
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Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader, upp till 250 000 kronor, 
om du hamnar i en tvist som har med ditt båtägande att 
göra.
  
If Båtassistans
Med If Båtassistans får du tillgång till en dygnet-
runtservice som hanterar bogsering, hemtransport eller 
leverans av reserv delar/bränsle inom svensk 
sjöräddningsregion upp till 6 000 kronor. Försäkringen 
ersätter även vid behov resor och logi samt merkostnad 
efter godkännande av If. If båtassistans gäller utan 
självrisk.
  
Maskin
Skada på motor (inklusive drev och backslag), genom
plötslig, inifrån kommande händelse – till exempel om
motorn skär. Gäller högst 12 år gammal motor som är
avsedd för framdrivning av båten.
  
BåtXtra
• Vi tillämpar inte den extra självrisken (5000 kr) om din 

livflotte eller elektronisk utrustning inte är inlåst och 
stjäls när båten står på land eller vid vinterförvaring.

• Är din motor 7 år eller äldre slipper du den extra 
självrisken (se punkt 6 i villkoret) om motorn inte är 
inlåst och blir stulen under förvaring på land eller 
vinterförvaring i sjön.

• Skada på eller förlust av navigationsutrustning, max 25 
000 kronor.

• Vid stöld av radio- och annan elektronisk utrustning får 
du ny utrustning utan åldersavdrag tills den är fem år 
gammal.

• Avbrottsersättning om båten/huvudmotorn stjäls under 
båtsäsongen.

• Stöld av oregistrerad båtvagn, max 20 000 kronor.
• Rigghaveri under en kappsegling.
  
Olycksfall
Olycksfallsförsäkring för båtens förare eller passagerare
som skadas och får bestående men eller omkommer.
  
Vad är försäkrat?
• Båten och tillbehör/utrustning som är normal för 

båttypen. Båten får endast användas för privat bruk.
• Privat egendom som du förvarar i båten, upp till 4 000 

kronor. Har du även hemförsäkring hos If ersätts upp till 
5 000 kronor. Är du på resa med båten i högst 45 dagar

  
  

ersätts egendom med sammanlagt upp till 35 000 kronor 
(80 000 kronor om du har Stor Hemförsäkring).
• Bockar, stöttnings- och täckningsmaterial vid brand. 

Högsta ersättning är 10 000 kronor.
  
För viss båtutrustning är ersättningen begränsad:
• Släpjolle, endast en jolle på högst fyra meter med 

utombordsmotor på högst 6 hkr, upp till 30 000 kronor.
• Stereo, endast en stereo som är fast monterad, upp till 5 

000 kronor.
• Kikare, upp till 2 000 kronor.
• Verktyg, upp till 2 000 kronor.
• Fast monterad fiskeutrustning, upp till 5 000 kronor.
  
Vad är inte försäkrat?
• Permanenta förtöjningsanordningar.
• Bränsle och smörjmedel.
• Pengar och värdehandlingar.
• Mat, dryckes- och tobaksvaror.
• Smycken, äkta pärlor och stenar, föremål av ädelmetall.
• Konst- och pälsverk.
• Personliga tillhörigheter, under den tid båten står på land 

eller vid vinterförvaring i sjön.
  
Viktiga begränsningar i båtförsäkringen
I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns t.ex.
villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa 
situationer och det finns villkor om s.k. säkerhetsföreskrifter 
– d.v.s. anvisningar som talar om hur du ska bete dig för att 
minska risken för skada. Om säkerhetsföreskrifter inte följs 
kan ersättningen vid skada minskas med ett särskilt 
avdrag. Du kan läsa mer om vilka säkerhetsföreskrifter som 
gäller för respektive skadehändelse genom att läsa de 
fullständiga försäkringsvillkoren på if.se. Här nedan finner 
du några av de viktigaste av dessa olika former av 
begränsningar i försäkringen.
  
Allmänna begränsningar:
• Om den som framför båten är påverkad av 

berusningsmedel.
• Om båten används i förvärvsverksamhet.
• När båten är uthyrd för längre tid än 5 veckor per år. 
• Om båten används i hastighetstävling för motorbåt eller 

träning för sådan tävling.
 

Översikt Stora Båtförsäkring Båtförsäkring
Ansvar Ja Ja

Brand, stöld och skadegörelse Ja Ja

If båtassistans Ja Ja

Sjöskador Ja Ja

Uppläggning och transport Ja Ja

Rutskada Ja Ja

Rättsskydd Ja Ja

Maskin Ja -

BåtXtra Ja -

Olycksfall Ja -
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Så här beräknas priset på din försäkring
När priset beräknas tas hänsyn till flera faktorer. Priset på
båtförsäkringen bestämsbland annat av båttyp, längd, 
segelyta, motorstyrka, ägarens ålder, försäkringsbelopp
och tidigare skador. Försäkringsbeloppet ska motsvara 
marknadsvärdet för din båt och utrustning. Om 
försäkringsbeloppet är för lågt riskerar du att få sänkt 
ersättning vid en skada.
  
Förarbevis
Har du förarbevis eller skepparexamen får du 5 procent
rabatt på försäkringen.
  
Godkänt positioneringssystem
Om du installerar ett godkänt positioneringssystem med
larmcentralkoppling får du rabatt på försäkringen. Skulle
du ändå ha otur och råka ut för stöld av båten så reduceras 
självrisken upp till 5 000 kronor. Motsvarande 
självriskreducering får du om båten/motorn skulle stjälas 
om dessa är stöldskyddsmärkta med Securmarks eller 
Stöldskyddsföreningens (SSF) system.

Begränsningar vid rättsskydd
• Tvist som avser fordran p.g.a. utlåning eller uthyrning av 

båten.
• Tvist mellan delägare i båten.
• Tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad 

partner eller sammanboende med.
• Vårdslös gärning som betecknas som grov.
• Misstanke eller åtal som avser uppsåtlig gärning eller 

påverkan av alkohol. 
  
Så här ersätts skador
Om det lönar sig att reparera avgör If hur det ska göras och 
av vem. If betalar reparationen. Bedömer If att reparation 
inte lönar sig lämnas en ersättning som motsvarar båtens 
eller utrustningens marknadsvärde omedelbart före 
skadan. I villkoren finns en tabell för hur marknadsvärdet 
beräknas för viss utrustning.
  
Vad måste du som kund betala vid en skada?
Vid de flesta skadetillfällen måste du betala en del av 
skadan, en så kallad självrisk. Du kan välja mellan olika 
självrisker från 1 500 kronor till 50 000 kronor. Högre 
självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Specifika begränsningar:
Begränsningar vid brand
• Försäkringen gäller inte för skador som uppstår genom 

explosion i motor eller avgassystem.
• Båten ska vara utrustad med en brandsläckare om den 

har en motor över 20 hk eller om den har en anordning 
där öppen låga förekommer. Är båten längre än 10meter 
skaden vara utrustad med minst två brandsläckare.

  
Begränsningar vid sjöskada
• Om båten har starkare motor än vad den är godkänd för.
• Skada orsakad av is, snö, frost, fukt, mögel eller 

korrosion.
• Skada orsakad av djur.
• Skada orsakad av rigghaveri som inträffar när du är 

underställd någon del av de internationella  
kappseglingsreglerna. Begränsningen gäller dock inte 
skada genom grundstötning, sammanstötning, 
strandning eller kantring.

  
Begränsningar vid If båtassistans 
• Kostnad som uppstår när båten befinner sig i 

hemmahamn eller annan stadigvarande förtöjningsplats 
täcks ej.

  
Begränsningar vid stöld
•  När båten ligger i sjön ska utombordsmotor under 50 hk 

vara fastlåst vid båten med av Svenska Stöldskydds- 
föreningen godkänd låsanordning. Utombordsmotor på 
50 hk eller mer ska vara monterad enligt tillverkarens 
anvisningar. Personliga tillhörigheter och lös eller ej fast 
monterad utrustning, även motor, ska vara inlåsta.

• När båten står på land eller om den vinterförvaras i sjön 
ska utombordsmotor, elektronisk utrustning och livflotte 
vara inlåst i byggnad. Om sådan utrustning inte är inlåst 
och blir stulen läggs en extra självrisk till. För elektronisk 
utrustning och livflotte tillkommer generellt 5000 kronor 
och för utombordsmotorer baseras tillägget på motorn 
storlek, mer om detta kan du läsa om under punkt 6 i 
villkoret. tillägget för motorer appliceras inte om du har 
Stor båtförsäkring och din motor är 7 år eller äldre.

• Om båten finns på ett släpfordon ska detta låsas med ett 
godkänt låst.

• Om stöld av utombordsmotor sker ytterligare en gång 
inom 18 månader från föregående stöld gäller 
försäkringen med en särskild självrisk på 10 000 kr 
utöver grundsjälvrisken.

• Om försäkringsbeloppet understiger marknadsvärdet för 
båten samt tillbehör och utrustning till båten.

  
Begränsningar vid maskinskada
• Skada som beror på slitage, korrosion eller 

åldersförändring.
• Skada på delar som inte är fabriksproducerade eller som 

inte är originalutrustning.
• Skada på ombyggda eller lagade delar om det inte är 

fackmannamässigt utfört.
• Ersättning lämnas med högst 30 % av båtens 

försäkringsbelopp, högst 300 000 kr.
  

För vissa skador gäller en särskild självrisk:
Båtansvar                                                                   1 000 kr
Medförsäkrad släpjolle                                            2 000 kr
Rutskada                                                                    2 000 kr
Rättsskydd                                          25 % av kostnaderna,
                                            lägst den självrisk du själv valt
BåtXtra                                                                       1 000 kr
Olycksfall                                                                           0 kr
Maskin Beroende på motorstyrka
< 26 HK                                                                      3 000 kr
26-50 HK                                                                   4 000 kr
51-100 HK                                                                  5 000 kr
101-200 HK                                                                6 000 kr
201-300 HK                                                               8 000 kr
>300 HK                                                                   10 000 kr
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Försäkringsförmedling
Som förmedlare av denna försäkring äger Nordea rätt till
ersättning av försäkringsgivaren. Ersättningen utgör 
kostnadstäckning för de kostnader Nordea har för 
marknadsföring och administration av förmedlade 
försäkringar. Mer information om Nordea som försäkrings-
förmedlare hittar du på nästa sida under rubriken 
”Information om Nordea som försäkringsförmedlare.”
  
Enkelt att betala
Vid val av betalning med pappersfaktura tillkommer en 
fakturaavgift på 25 kr per faktura. Ingen fakturaavgift 
tillkommer när du betalar med e-faktura till din 
internetbank eller via Autogiro.
  
När du köpt försäkringen
Så fort köpet är klart skickar vi försäkringsbrevet och övriga 
handlingar till dig. Tänk på att du måste kontrollera att 
uppgifterna i försäkringsbrevet är rätt. Försäkringen gäller 
för 1 år i taget men förnyas automatiskt och i god tid.
  
Personuppgifter
If behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med 
tillämplig försäkrings- och dataskyddslagstiftning. Mer 
information om behandling av personuppgifter finns på if.
se. 
  
Råd och hjälp vid köp
Är det något skydd som är särskilt viktigt för dig eller vill
du veta mer om vår båtförsäkring? Då är du välkommen att 
ringa oss på 0770-78 80 00. För ytterligare råd och hjälp 
kan du också vända dig till Konsumentverkets 
upplysningstjänst på hallakonsument.se, till din 
kommunala konsumentvägledare eller till Konsumenternas 
Försäkringsbyrå på konsumenternas.se. Du kan även läsa 
mer, beräkna pris och köpa försäkringen direkt på nordea.
se/if.
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Klagomål på försäkringsförmedling
Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt 
bemötande. Har du ett klagomål på förmedlingen av din försäkring ber vi 
dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i 
ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är 
kostnadsfritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har 
fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan 
du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundombudsman, som är 
klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas 
Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen
  
Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt 
vända dig till:
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och 
vägledning om finansiella tjänster
Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ger upplysningar och vägledning i 
försäkringsfrågor
Konsumentvägledningen i din kommun
  
Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
  
Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta 
kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.
  
Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge 
kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.
  
Ifs Kundombudsman
Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från Ifs beslut vända 
dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
  
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning 
för försäkringsfrågor.
  
Personförsäkringsnämnden
Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som är en 
branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver 
medicinsk bedömning.
  
Domstol
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.
  
Personuppgifter
Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att 
leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och 
för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad 
information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i 
Nordeas dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/
dataskyddspolicy eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller 
information om den registrerades rättigheter i samband med behandlin-
gen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportab-
ilitet, etc.

Information om Nordea som försäkringsförmedlare
  
Kontaktuppgifter
Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea")
Adress: Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm
Org. nr: 516411-1683
Telefon: 08 – 614 70 00
E-post: info@nordea.se
  
Försäkringsförmedlare
Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Ska-
deförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmed-
lare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna 
livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos 
Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101Helsing-
fors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon+358(0)918351. För 
förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd 
att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, 
marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.
  
För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. 
Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald-
försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad 
och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan 
Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 % av eventuell vinst 
som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva 
resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea 
erhållit, adminstrations-, skadereglerings- och skadekostnader).
  
Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag 
från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av 
kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkring-
savtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.
  
Förmedlingen
Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen 
uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda 
kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i 
försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen 
(se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning 
som avses i lagen om försäkringsdistribution.
  
Innehav
Nordea Bank Abp har inget kvalificerat innehav i If och If har inget 
kvalificerat innehav i Nordea Bank Abp. Däremot har Ifs moderbolag, 
Sampo Plc, ett kvalificerat innehav i Nordea Bank Abp.
  
Tillsyn och information om försäkringsförmedlaren
Nordea Bank Abp står under tillsyn av Europeiska Centralbanken (ECB), 
Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, www.ecb.
europa.eu, telefon +49 69 1344 0, Finansinspektionen i Finland, Snellmans-
gatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.
fiva.fi, telefon +358 (0)918351 och för sin svenska verksamhet står Nordea 
även under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige, Brunnsgatan 3, 
Box7821, 103 97 Stockholm, e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se, 
telefon +46 (0)8 408 980 00. Nordea står under Konsumentverkets tillsyn 
vad avser marknadsföring och reklam avseende förmedling i Sverige. 
Adress: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, 
konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.
  
Information om försäkringsgivaren
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 
10680 Stockholm, telefon 0771-655655. Försäkringsgivaren är registrerad 
hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn 
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-40898000, 
finansinspektionen@fi.se, fi.se). Skadereglering sker i Sverige med svensk 
personal. Försäkringsavtalet och marknadsföringen följer svensk rätt. För 
mer information: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, 
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