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Förköpsinformation 

Detta dokument ger dig en kortfattad beskriv-
ning av försäkringen, som du enligt lag har rätt 

till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida, 
eller via vår kundservice. Om något skydd är 

särskilt viktigt för dig, är det bra att kontrollera 
att försäkringen täcker just detta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Förköpsinformation 
Båtförsäkring 
 
Självklart ska du ha en bra försäkring för din båt! 

Watercircles försäkring erbjuder en grundförsäkring samt olika tilläggsförsäkringar så att du kan känna dig trygg på sjön. 

Försäkringen ger ersättning i många situationer – allt ifrån mindre till större skador och stöld. Om du skulle råka ut för en 

skada kan du känna dig trygg med att vi reglerar din skada på bästa sätt. 

Nedan finner du en kortfattad information om vår båtförsäkring. Vill du ha fullständig information om försäkringen 

hänvisar vi dig till försäkringsvillkoret som finns på vår hemsida, www.watercircles.se .  

Försäkringsomfattning 
I grundförsäkring ingår Brand, Stöld och skadegörelse, Sjöskada, Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada, Ansvars-

skydd, Rättsskydd, Krisskydd, Glas, Assistans och Lösöre. 

Tilläggsförsäkringar du kan välja är Uthyrning, Allrisk, Maskinskada och Olycksfall. 

I tabellen nedan ser du en översikt av vilka moment som kan ingå i Båtförsäkringen. 

 
Grundförsäkring Tilläggsförsäkringar 

 
Självrisk  

Brandskada   *  

Stöldskada och skadegörelse   * 

Sjöskada   * 

Uppläggnings-, sjösättnings- och trans-
portskada 

  
* 

Ansvarsskydd   * 

Rättsskydd   
25% av skadekostnaden, lägst 

vald grundsjälvrisk 

Krisskydd   0 kr 

Glas   
25% av skadekostnaden, lägst 

vald grundsjälvrisk  

Assistans   0 kr 

Lösöre    1 500 kr 

Uthyrning  Tillägg grundsjälvrisk + 5 000 kr 

Allrisk  Tillägg 1 500 kr 

Maskinskada   Tillägg * 

Olycksfall  Tillägg 0 kr 

* Grundsjälvrisk - valbara alternativ är 2 500 kr, 5 000 kr, 10 000 kr eller 20 000 kr 
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Extra självrisker 

Stöldskada och skadegörelse   

Vid stöldskada, skadegöresle eller stöldförsök av utombordsmotor eller delar till motorn som är mon-

terad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller permanent uppställd på land tillkommer en 

extra självrisk på 3 000 kr.   

Sjöskada 

Motorbåt – försäkringen gäller med en extra självrisk på 10 000 kr om föraren var under 25 år vid 

skadetillfället och du har uppgivit att båten inte ska framföras av förare under 25 år utan din närvaro.  

 

Ansvarsskydd 

Motorbåt – försäkringen gäller med en extra självrisk på 10 000 kr om föraren var under 25 år vid 

skadetillfället och du har uppgivit att båten ine ska framföras av förare under 25 år utan din närvaro.  

Uthyrning 

Vid uthyrning gäller försäkringen med en extra självrisk på 5 000 kr.  

Vad ingår i respektive delmoment? 
Tabellen på första sidan visar vad som ingår i grundförsäkringen och vilka tillägg som kan väljas. Här förklaras vad som ingår i 

varje delmoment: 

 

Grundförsäkring  

Brand: Försäkringen ersätter skada orsakad av brand, blixt 

eller explosion. 

Stöld & skadegörelse: Försäkringen ersätter stöld, försök till 

stöld, annat tillgreppsbrott eller skadegörelse av tredje 

man. 

Sjöskada: Försäkringen ersätter skada genom t ex grund-

stötning, sammanstötning, strandning, kantring eller annan 

plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. För-

säkringen gäller även skador på mast, rigg och segel som 

direkt orsakats av hårt väder samt annan plötslig och oför-

utsedd utifrån kommande händelse. 

Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada: Försäk-

ringen ersätter skada som uppstår då båten t ex står på 

land, vid sjösättning, vid förflyttning eller transport. 

Ansvar: Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är 

skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på 

skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt 

måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler. 

Rättsskydd: Försäkringen gäller när tvisten uppkommer och 

om försäkringen gällt under en sammanhängande tid av 

minst två år. Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister 

och brottmål. Högsta ersättning är 300 000 kr. 

Krisskydd: Om du behöver krishjälp av psykolog på grund av 

en skada som ersätts av båtens försäkring.  

Glas: Ersätter skada på vindruta, glasdörr, jagarskärm, 

fribordsglas och skylight som har genombrutits eller 

spräckts. 

Assistans: Gäller för bogsering till närmaste reparatör, 

transport av bränsle/reservdelar till båten eller motorkon-

sultation. Assistans är begränsad till Sverige eller Sveriges 

kust.   

Lösöre: Ersätter skada på personlig egendom som inte är 

båttillbehör. 

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 
Uthyrning: Gäller när du hyr ut din båt privat. Gäller i max-

imalt 6 veckor per försäkringsår. 

Allrisk: Gäller för egendom till båten som skadas eller förlo-

ras genom plötslig och oförutsedd händelse t ex tappade 

nycklar.  

Maskinskada: Ersätter skada på båtens motor om den inte 

är äldre än 10 år. 

Olycksfall: Gäller för förare och passagerare som skadas 

vid olycksfallsskada och lämnar ersättning för viss invali-

ditet och dödsfall. Högsta ersättning för medicinsk inva-

liditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr. 
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Var och vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Försäkringen gäller endast om du är båtens verklige ägare och huvudsak-

lige brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för 

båten, trots att du inte äger den eller huvudsakligen brukar den. Försäkringen gäller i Sverige, Danmark och Finland samt i 

dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln, inom Norges fastland och dess  territorialvatten , i Östersjön med därtill 

angränsande hav, vikar och hamnar samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindes.  

 
 

Några vanliga undantag och säkerhetsföreskrifter i båtsförsäkringen 
Det finns undantag och säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoret. Nedan finner du några av de viktigaste undantagen och säker-

hetsföreskrifterna i försäkringen. Om de inte efterlevs kan det innebära att ersättning minskas eller uteblir helt. Fullständiga villkor 

finns på vår hemsida www.watercircles.se . 

Allmänna undantag  

• Vid deltagande i hastighetstävling för motorbåt eller kappsegling samt under deltagande i tävling, träning för tävling eller om 

båten framförts under tävlingsliknande förhållanden.   

• Skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt, slitage, åldersförändring, korrision eller 

bristande underhåll och skada orsakad av is, snö, frysning, vatten, fukt, mögel, ohyra, djur eller batterisyra som läckt ut.  

• Skada på eller förlust av släpjolle, motor, propeller eller annan utrustning som tappats, lossnat eller glidit loss från båten. 

• Skada som sker utanför ordinarie geografiskt område även om du utökat giltighetsområdet. 

• Skada orsakad av felaktig hantering, skötsel, reparation, montering, materialfel eller bristande underhåll. 

 

Specifika undantag   

• Stöldskada som orsakas av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren. 

• Rättsskydd  

Gäller inte för tvist: 

➢ avseende delägarskap eller tvister mellan delägare 

➢ tvister vid uthyrning av båten 

• Assistans gäller inte för skada utanför Sverige eller Sveriges kust. Inte heller för småbåt eller båt som används yrkesmässigt.  

• Lösöre (personlig egendom) ersätter inte stöldbegärlig egendom, levande djur, mat-, dryckes- och tobaksvaror, småbåt, 

släpjolle, verktyg, bränsle mm.  

• Allrisk  gäller inte för båttillbehör som är glömd, lånad, hyrd eller skada på personlig egendom.  

• Maskinskada gäller inte när motor förloras eller tappas överbord eller för maskinell utrustning under den tid båten är uthyrd 

eller används yrkesmässigt. 

• Olycksfallsskada  gäller inte olycksfall som omfattas av trafikförsäkring.  
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• Värderings- och ersättningsregler - Kostnad för förbättring, förändring eller merkostnad i samband med reparation ersätts 

inte. Inte heller merkostnad för att reservdel, båttillbehör eller att material inte har kunnat anskaffas pga importsvårigheter 

eller genom att tillverkningen upphört. Eventuell värdeminskning, kvarstående skönhetsfel eller lukt efter fackmannamässig 

reparation ersätts inte.  

 

Allmänna säkerhetsföreskrifter 

• Båten får inte framföras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.  

• Egendom ska tas omhand på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att den inte förloras eller skadas.  

 

Specifika säkerhetsföreskrifter 

Säkerhetsföreskrifter vid Brand 

• Båt med motor över 20 hk och båt som har utrustning där öppen låga kan förekomma ska vara utrustad med en godkänd 

brandsläckare med minst 2 kg pulver.  

• Båt med längd över 10 m ska vara utrustad med minst två godkända brandsläckare med minst 2 kg pulver.  

• Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords.   

 

Säkerhetsföreskrifter vid Stöld 

• Båt med värde över 1 Mkr ska vara utrustad med av SFF Svenska Stöldskyddsföreningen godkänd spårsändare och vara i 

funktion vid stöldtillfället. 

• När båt lämnas obevakad får nyckeln inte lämnas kvar i båten eller i närheten och ska i övrigt förvaras aktsamt.  

• Utombordsmotor som är monterad på båten: 

➢ ska vara låst vid båten med godkänt motorlås eller låsanordning, lägst stöldskyddsklass 3. 

➢ ska vara fastbultad då tillverkaren så anvisar. 

• Utombordsmotor som inte är monterad på båten ska förvaras i låst lokal. 

• Båttillbehör ska vara fast monterade eller förvaras inlåsta i båten eller i låst lokal.  

• Personlig egendom ska förvaras inlåst i båten eller i låst lokal som endast du disponerar.  

• Uppläggningsmaterial ska när det inte används, vara låst, fastlåst eller inlåst.  

• När båt förvaras på släpfordon ska släpfordonet vara låst med godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med kätting och hänglås, 

lägst stöldskyddsklass 3 eller förvaras i låst lokal. 

• När båt vinterförvaras eller är permanent uppställd på land ska tex elektronisk utrustning, omonterad utombordsmotor, 

verktyg och reservdelar förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten.   

 

Säkerhetsföreskrifter vid Sjöskada 

• Båten ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till fart, sikt, väder och övrig trafik och båten får inte ha starkare motor än 

vad den är godkänd för.  

 

Säkerhetsföreskrifter vid Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada 

• När båt riggas av eller på ska riggen hållas av kranbil, mobilkran eller annan för arbetet  särskilt ägnad anordning som är 

lämpad för arbetet. 

• Båt och utrusning ska ägnas normalt underhåll och normal tillsyn vid uppställning på land och båten ska skyddas från kraftfulla 

vindar, svallsjö och extremt högvatten.     

 

Säkerhetsföreskrifter vid Lösöre 

• När du inte använder båten ska personlig egendom förvaras i låst utrymme som endast du disponerar.    

 

Säkerhetsföreskrifter vid Maskinskada  

• Du ska underhålla och vårda motorn enligt tillverkarens anvisningar, serviceinstruktioner och underhållsscheman.  

• Motor ska användas och köras enligt tillverkarens eller generalagentens instruktioner.  
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Ersättnings- och värderingsregler 
Vi kommer att välja det miljömässigt bästa ersättningsalternativet. Vi har rätt att avgöra om skada på båt ska repareras, 

ersättas med likvärdig båt eller om skadan ska ersättas kontant. Vi kan också avgöra var egendomen ska inköpas eller repa-

reras. Vid reparation använder vi om det är möjligt begagnade delar, och skadade båtdetaljer repareras i största möjliga 

omfattning. Ersättning grundas på egendomens värde vid köp i allmänna handeln (marknadsvärde) omedelbart före skadan. 

Om båten i förhållande till dess marknadsvärde inte är lönsamt att reparera eller om det inte kommit tillrätta efter stöld 

ersätter vi med marknadsvärdet. 

Priset på din försäkring 
Vid prissättningen av försäkringen tar vi hänsyn till en mängd faktorer som t.ex. din ålder, var du bor, om du har nautisk 

kompetens,  hemmahamn och tidigare skadehistorik, m.m. Priset påverkas också bland annat av båtens värde och ålder. 

Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna på försäkringsbrevet så att din försäkring är korrekt. 

Försäkringens giltighet 
Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan när som helst 

säga upp försäkringen med 30 dagars uppsägningstid. Om försäkringsbehovet fallerbort eller om det inträffar en annan 

liknande omständighet kan försäkringen sägas upp med omedelbar verkan. I övrigt gäller reglerna enligt Försäkringsavtals-

lagen. 

Betalning av premie 
Du kan välja att betala premien per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning tillkommer en avgift på 3 procent av 

försäkringspremien medan helårsbetalning och månadsbetalning är utan avgift. Vid betalning på faktura tillkommer det en 

fakturaavgift per faktura. I tabellen nedan kan du se vilken betalningsmetod som har vilken avgift. Betalas inte premien i 

rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift på 60 kr. 

 

Betalningsmetod: Helår Halvår Månad 

Autogiro  0 kr 0 kr 0 kr 

E-faktura  0 kr 0 kr 10 kr 

Kivra  0 kr 0 kr 10 kr  

Faktura (post)  35 kr 35 kr 35 kr 

Försäkringsavtalslagen (FAL) 
Utöver försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet gäller också reglerna i FAL för din försäkring. 

Här följer några exempel från den: 

• Du skall snarast meddela oss en riskökning, om du t.ex. inte  har spårsändare eller startspärr.    

• Du skall snarast meddela oss om förutsättningarna i din försäkring ändras, t.ex. om du flyttar. 

• Du skall efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa och omedelbart försöka begränsa skada som redan har 

inträffat. 

• Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt. 

Behandling av personuppgifter  
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personupp-

gifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats  

watercircles.se/personuppgifter. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om 

dig, efter en skriftlig ansökan. 
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De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgif-

terna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal 

har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom Watercircles, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De 

kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling och övriga ändamål som framgår av den 

fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”.  

I första hand använder vi uppgifterna inom WaterCircles men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisat-

ioner som Watercircles samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till 

myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar 

hushåll med. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag 

som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan orsak lämnat dina personupp-

gifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i 

WaterCircles gemensamma kundregister.  

Din ångerrätt 
När du tecknar försäkring via telefon, Internet eller på annat sätt utanför bolagets affärslokaler har du en ångerrätt som ger 

dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Om du vill använda din ångerrätt måste du meddela detta muntligen eller 

skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäk-

ringen varit gällande. 

Allmän information om WaterCircles Sverige AB 
WaterCircles Sverige AB (org.nr. 556807-9056) är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Vår registrering 

kan kontrollerashos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, www.bolagsverket.se, mail bolagsverket@bolagsverket.se, telefon 060-

18 40 00, fax 060-12 98 40. WaterCircles står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, www.fi.se, 

mail finansinspektionen@fi.se, telefon08-787 80 00, fax 08-24 13 35. WaterCircles har sin ansvarsförsäkring hos Argo Global 

SE.  

Kontakt: WaterCircles Sverige AB, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. Telefonnummer: 08-517 29 600, E-postadress: 

info@watercircles.se WaterCircles Sverige AB som företag erhåller en provision från försäkringsbolaget på nytecknad och 

förnyad försäkring på 20 %.  WaterCircles Sverige AB:s förmedlare erhåller i snitt ca 3 % i rörlig ersättning för nytecknad och 

betald försäkring vilket motsvarar ca 150 kr i snitt. 

Om du är missnöjd med oss 
Om du inte är nöjd med vårt beslut kan ett telefonsamtal eller ett brev till handläggaren, skaderegleraren eller till deras 

chef vara tillräckligt för att problemet ska klaras upp. Du kan även kontakta vår Klagomålsansvarig som kostnadsfritt tittar 

på ditt ärende igen. Klagomålsansvarig når du enklast via e-post kundsynpunkter@watercircles.se. 

Du har även möjlighet att få ett klagomål eller en tvist som rör försäkringen prövad av nedan angivna nämnder. 

 Watercircles försäkring, Prövningsnämnden, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, telefon 010-490 09 99 

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfri rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering. Konsumenter-

nas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00. 

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol. 
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Försäkringsgivare 
 Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Sverige (Org nr: 

516411-2053). Filialen finns registrerad i Bolagsverkets filialregister som en filial till WaterCircles Forsikring ASA Strandveien 

50, 1366 Lysaker, Norge (org.nr. 915 495 486).  WaterCircles Forsikring ASA finns registrerat i norska Foretaksregisteret i 

Brønnøysundregistrene. 

 WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag, i första hand under 

tillsyn av norska Finanstilsynet. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. 

Avseende distansavtal är även Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet. 

Övriga funderingar? 
Om du har frågor om våra försäkringar eller funderingar kring villkor och betalning, så är du alltid välkommen att kontakta 

oss. Du når vår kundtjänst bäst via telefon eller på mail på följande uppgifter: 

Telefon: 010-490 09 99 E-post: info@watercircles.se  

Anmäla en skada 
Om olyckan är framme ska du kontakta oss så snart som möjligt på följande uppgifter: 

Telefon: 010-490 09 99 E-post: skador@watercircles.se 

Postadress: Att: Skador, Watercircles försäkring, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. 

http://www.watercircles.se/
http://www.watercircles.se/
mailto:info@watercircles.se

