
1

Fritidsbåtsförsäkringen kan tecknas för båt värde upp till  
500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendoms-
skydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna Allrisk och 
Olycksfall.

Vad gäller försäkringen för?
Den båt som anges i försäkringsbrevet, normal utrustning och 
tillbehör till båttypen, personliga tillhörigheter samt pallnings-, 
stöttnings- och täckningsmaterial vid brandskada. 
Egendom som inte omfattas av försäkringen är till exempel  
permanenta förtöjningsanordningar, bränsle, smörjmedel, 
pengar, smycken, mobiltelefon, mat-, dryckes- och tobaksvaror.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för privatägd fritidsbåt och avser endast ditt 
ekonomiska intresse som försäkringstagare. 

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt 
i dessa länders territorialvatten. Försäkringen gäller i Östersjön 
med angränsande hav och vikar, Kattegatt och Skagerack öster 
om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven, Inre tyska far-
vatten norr om en linje mellan Bremerhaven och Hamburg.
För segelbåt som är minst 9 m lång och högst 30 år gammal och 
som inte avses delta i kappsegling gäller försäkringen under tiden 
maj till och med augusti även i Nordsjön (begränsat i norr till 61° 
N) och Engelska kanalen (begränsat i väst till 4° V) samt brittiska 
öarna, dock inte Sydirland (Eire) men inklusive Storbritanniens 
territorialvatten.

Polisförbundets Fritidsbåtsförsäkring
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Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är angiven 
på ditt försäkringsbrev (vanligtvis ett år) och förnyas genom att du 
betalar in premien för den nya perioden vid denna periods slut. Du 
har rätt att säga upp försäkringen i förtid om du säljer båten.

Premien
Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal 
faktorer som; båtens typ och värde, din ålder, maxfart, segelyta.

Ansvar
Om någon kräver dig såsom ägare, förare eller brukare av båten 
på skadestånd för person eller sakskada som kan omfattas av 
försäkringen och som du orsakat under försäkringstiden utreder vi 
om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som kräver 
skadestånd. Vi för din talan i domstol om det blir nödvändigt och 
betalar rättegångskostnaderna samt det skadestånd som du enligt 
gällande skadeståndsrätt är skyldig att betala.
Du får ingen ersättning för det ansvar du tar på dig utöver gäl-
lande skadeståndsrätt eller för skadestånd till följd av underlåten-
het att röja och bortskaffa vrak. Försäkringen ersätter inte heller 
skada på egendom som tillhör någon som försäkringen gäller för 
eller skada på egendom som du hyrt, lånat eller på annat sätt tagit 
mer än enbart en kortvarig befattning med. Skada i samband med 
att du utfört uppsåtlig gärning som enligt svensk lag objektivt sett 
kan leda till fängelse ersätts ej.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen ersätter skada genom stöld och skadegörelse. Du kan 
inte få ersättning för skada som uppkommer genom olovligt bru-
kande, bedrägeri eller förskingring. Personliga tillhörigheter under 
den tid båten står på land eller är vinterförvarad i sjön ersätts ej.

Brand
Försäkringen ersätter skada genom eld som kommit lös, blixt-
nedslag och explosion. Du får inte ersättning för skada på motor 
eller avgassystem genom explosion i dessa eller skada på elsystem 
genom kortslutning.

Sjö, uppläggnings- och transportskada
Försäkringen ersätter skada som uppkommer omedelbart när 
båten ligger i sjön genom grundstötning, sammanstötning, 
strandning, kantring, rigghaveri och skada på rigg (gäller ej 
motorer), genom vatten eller annan vätska som plötsligt och 
oförutsett kommit in i båten eller genom annan oförutsedd och 
utifrån kommande händelse. Försäkringen ersätter även skada 
som uppkommer omedelbart vid sjösättning, torrsättning, av- och 
påmastning, lyft med kran eller annan lyftanordning eller genom 
att den försäkrade egendomen tappats, vält eller sammanstött vid 
lastning, lossning, förflyttning eller transport eller genom annan 
oförutsedd och utifrån kommande händelse.
Försäkringen ersätter inte skada genom is, snö, frost, fukt eller 
mögel. Du får inte ersättning för skada genom att enbart bat-
terisyra runnit ut eller att vattenintag eller ledning täppts för eller 
blivit igensatt, oberoende av orsaken till detta. Inte heller skada 
orsakad av djur ersätts.Skada som enbart består i nedsmutsning, 
missfärgning eller repor i ytskikt eller skada på enbart segel ge-
nom annan oförutsedd och utifrån kommande händelse ersätts ej.

Rättsskydd
Försäkringen betalar i vissa tvister och brottmål ombuds- och  
rättegångskostnader som du inte kan få ersättning för av motpart. 
Du kan inte få ersättning för tvister under ett halvt prisbasbelopp 
(småmål) eller grupptalan.

Betalskydd
Om du är fullt arbetsför och tillsvidareanställd omfattas du auto-
matiskt av vårt Betalskydd, som täcker kostnaden för försäkringen 
om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen. 
Betalskyddet ersätter kostnaden för hela försäkringspremien om 
du skulle bli ofrivilligt arbetslös, läggas in på sjukhus, drabbas av 
arbetsoförmåga eller avlida. Du får inte ersättning för skada som 
inträffar, eller kostnader som uppstår, under kvalificeringstiden 
(30 dagar från försäkringens begynnelsedag avseende arbets-
oförmåga och sjukhusvistelse och 120 dagar avseende ofrivillig 
arbetslöshet).

Tilläggsförsäkringar
Du kan utöka skyddet genom att teckna tilläggsförsäkringar. På 
ditt försäkringsbrev framgår om du tecknat nedanstående valfria 
omfattningar.

Allrisk båt
Ersätter förlust av eller skada på försäkrad personlig lösegendom, 
navigations- eller fiskeutrustning genom plötslig och oförutsedd 
yttre händelse som inte kan ersättas genom grundskyddet.

Olycksfall båt
Ersätter personskada som uppkommer i direkt samband med bruk 
av den försäkrade båten och som medför medicinsk invaliditet 
eller dödsfall samt kristerapi i samband med sådan skada.

Självrisk
Din självrisk framgår av försäkringsbrevet. Om du råkar ut för en 
skada som drabbar flera försäkringar hos oss så betalar du bara en 
självrisk. Om din båt är försedd med godkänd startspärr (immobi-
lizer) så reduceras din självrisk vid stöld och tillgrepp med 5 000 kr.

Omfattning
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Högsta ersättningsbelopp
Ersättningen för vissa typer av egendom och för vissa försäkringsmoment är begränsad. Nedan följer en sammanfattning av  
begränsningarna.

Moment      Maxersättning
Ansvarsförsäkring      5 000 000 kr per skada, högst 5 000 000 kr/försäkringsår
Släpjolle       20 000 kr

Kikare       2 500 kr

Verktyg       2 500 kr

Fast monterad radio eller mediaspelare med normalt   
tillhörande utrustning           5 000 kr

Fast monterad utrustning avsedd enbart för fiske   5 000 kr 

VHF eller GPS      Högst en av varje enhet ersätts

Pallnings, stöttnings, och täckmaterial    10 000 kr 
 

Personlig lösegendom     2 500 kr (5 000 kr om du har din boendeförsäkring hos oss)
Allrisk båt      50 000 kr
Olycksfall båt      600 000 kr
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Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanter-
ingen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående 
nämnder och funktioner.
Vardia klagomålsansvarig (andra ärenden än skador): 
Vardia Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: klagomal@vardia.se
Vardia överprövningsnämnd för skador: 
Vardia Försäkring, Överprövningsnämnden, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: skador@vardia.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN): 
Box 174, 101 23  Stockholm
Telefon: 08-508 860 00, arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå: 
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00, konsumenternas.se

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 
288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge, vardia.com

020-40 41 41 
Öppet mån-tor 8-21, fre 8-17, lör 10-14

Skadejour: 08-50 11 21 50
Öppet alla dagar, dygnet runt 
 
Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå
allians.com/polisforbundet

Kontakta oss

Försäkringen är framtagen i samarbete med Allians Försäkringsmäklare och Polisförbundet. Detta dokument är 
endast en sammanfattning av dina försäkringsvillkor. Fullständiga villkor kan du beställa av kundservice eller ladda 
ner på allians.com/polisforbundet

http://www.allians.com/polisforbundet
http://www.allians.com/polisforbundet

