Båtförsäkring för
näringsidkare
Allmänt försäkringsvillkor

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i
Definitioner
1. Försäkringsformer
Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller
enbart en separat ansvarsförsäkring. Vilken försäkringsform som gäller för avtalet framgår av
försäkringsbrevet.
1.1
Helförsäkring består av följande delmoment
a) sjöskada enligt 10
b) riggskada enligt 11
c) uppläggnings- och transportskada enligt 12
d) brandskada enligt 13
e) stöld och skadegörelse enligt 14
f) ansvar enligt 19
2. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som
ägare av försäkrad båt.
Ansvarsförsäkringen gäller dessutom för brukare
av försäkrad båt.
3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under
försäkringstiden under förutsättning att Ifs ansvar föreligger enligt Allmänna avtalsbestämmelser.
4. Giltighetsområde
Försäkringen gäller i
• Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i
dessa länders territorialvatten
• Östersjön med angränsande hav och vikar
• Kattegatt och Skagerack öster om linjen
Lindesnes - Wilhelmshaven
• inre tyska farvatten - norr om en linje
Bremerhaven - Hamburg
5. Försäkrade skadehändelser
5.1 Egendomsförsäkring
If ersätter fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som inträffar i direkt samband med
och som en för den försäkrade oundviklig följd
av enligt 10-14 angivna skadehändelser.
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5.2 Ansvarsförsäkring
Se 19.1 Vad försäkringen gäller för.
6. Försäkringsbelopp
6.1 Egendomsförsäkring
Försäkringsbeloppet är det i försäkringsbrevet
angivna beloppet till vilket egendomen är försäkrad. Försäkringsbeloppet ska under hela försäkringstiden motsvara försäkringsvärdet, vilket är
marknadsvärdet på båt med utrustning.
6.2 Ansvarsförsäkring
Se 19.5 Högsta ersättningsbelopp.
7. Självrisker
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadan en självrisk som är
20 % av basbeloppet. Avtal kan träffas om annan självrisk vilken då anges i försäkringsbrevet.
Självrisk dras även om endast räddningskostnad
uppstått.
8. Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar följande egendom:
• Den båt som anges i försäkringsbrevet och
som inte är försäkrad genom annan försäkring.
• Utrustning som är avsedd att användas när båten ligger i sjön och som anskaffats av försäkringstagaren till båten och monterats i denna.
Vidare ingår sådana tillbehör som tillhör båten
och som normalt används i liknande båtar.
För nedan uppräknad egendom gäller ersättningsbegränsningar.
• Verktyg - ersätts med högst 2 % av basbeloppet
• Kikare - ersätts med högst 2 % av basbeloppet
• En släpjolle, högst fyra meter lång med eventuell utombordsmotor om högst 4 hk
(2,94 kW), ersätts med sammanlagt högst
20 % av basbeloppet
• En radiopejl
1 (11)

Egendom/2004-07-01/K727:2

Villkorsnummer

Båtförsäkring för näringsidkare

• En radio med eventuell bandspelare och ett
band
• En radiotelefon
• En kommunikationsradio (VHF alternativt
PR).
Radiopejl, radio, radiotelefon samt kommunikationsradio ersätts med sammanlagt högst 2 basbelopp.
9. Allmänna undantag
Försäkringen gäller inte
• för skada som endast består i repor i båtens
ytskikt
• för skada som endast består i nedsmutsning
eller missfärgning utom vid brand då sådan
skada ersätts
• för kostnad att förnya eller reparera den del
som varit bristfällig om skadan är en följd av
konstruktions-, tillverknings- eller materialfel,
uppspruckna limfogar, förslitning, utmattning, ålder, korrosion, röta eller bristande underhåll och vård
• för kostnad för sådan lackering eller mönsterskyddad firmasymbol eller reklamtext som inte motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande
• för kostnad för förbättring eller förändring
som gjorts i samband med att skada reparerats
• för tidsförlust eller annan indirekt skada
• vid deltagande i hastighetstävling för motorbåt
• om båten byter ägare
• för skada som uppkommer då båten är rekvirerad av civil eller militär myndighet eller
för skada som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan åt gärd
av svensk eller utländsk myndighet
• vid sakskada som uppstått när försäkringstagaren eller annan med försäkringstagarens
vetskap fört båten under påverkan av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel.
Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan göra sannolikt att skadan uppkommit oberoende av nämnda förhållande
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• för skada som orsakas av genombrott av
dammbyggnad avsedd för magasinering av
vatten för kraftverk
• för sådan händelse som är beskriven i 13. Allmänna undantag i Allmänna avtalsbestämmelser.
10. Sjöskada
10.1
Försäkringen gäller för skada direkt och omedelbart uppkommen när båten ligger i sjön genom
• grundstötning, sammanstötning, strandning
eller kantring
• att båten plötsligt och oförutsett börjat läcka
genom att något gått sönder
• annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande skadehändelsehändelse än sådan som
anges i 13.1 och 14.1.
10.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för
• skada orsakad av is, snö, frost, fukt eller
mögel
• skada enbart genom att batterisyra runnit ut
• skada på motor, backslag, drev eller annan
maskinell utrustning orsakad av
- kortslutning
- enbart vatten i dessa
- felaktig hantering, skötsel, reparation eller
montering
- felaktigt bränsle, bristande smörjning,
överhettning eller materialfel
• skada på rigg och segel
• förlust av egendom som tappats eller fallit
överbord av annan orsak än grundstötning,
sammanstötning, strandning eller kantring
• skada på motor orsakad av att vattenintag eller ledning täppts för eller blivit igensatt oberoende av orsaken härtill
• skada som orsakats av djur.
10.3 Säkerhetsföreskrifter
•

Båten och utrustningen ska vara i sjövärdigt skick
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•

Båten ska föra skeppsljus enligt gällande
sjötrafikföreskrifter

•

Förtöjning eller förankring ska utföras och platsen väljas - så att båten och förtöjningen motstår sådant väder, vattenståndsförändringar och sådan sjö eller
svallsjö som normalt kan förekomma

•

Båten ska hållas länsad

•

Båten och utrustningen ska regelbundet
kontrolleras och underhållas.
Anmärkning: If har gett ut en Säkerhetshandbok,
som bl.a. handlar om hur förtöjning bör vara utförd. Handboken kan erhållas från If.
11. Riggskada
11.1
Försäkringen gäller för skada på rigg och segel
som uppkommit plötsligt och oförutsett när
båten ligger i sjön.
Skada som rigg och segel samtidigt orsakar på
båten och dess utrustning ersätts också.
11.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för
• skada på eller förlust av enbart segel
• skada som inträffar under kappsegling som
varit utlyst och för vilken de internationella
kappseglingsreglerna gäller.
11.3 Säkerhetsföreskrifter
• Utrustningen ska vara i sjövärdigt skick
• Utrustningen ska regelbundet kontrolleras och
underhållas
• När rigg hanteras, t ex vid av- och påmastning, ska detta ske på betryggande och
vedertaget sätt.
12. Uppläggnings- och transportskada
12.1
Försäkringen gäller för skada direkt och omedelbart uppkommen
• vid sjösättning, torrsättning, av- och påmastning, lyft med kran eller liknande lyftanordning samt vid förflyttning eller transport på
land eller på fartyg
• genom annan plötslig och oförutsedd utifrån
kommande skadehändelse än sådan som
anges i 13.1 och 14.1 då båten eller delar och
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tillbehör befinner sig på land.
12.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för
• skada orsakad av is, snö, frost, fukt eller
mögel
• skada enbart genom att batterisyra runnit ut
• skada på motor, backslag, drev eller annan
maskinell utrustning orsakad av
- kortslutning
- enbart vatten i dessa
- felaktig hantering, skötsel, reparation eller
montering
- felaktigt bränsle, bristande smörjning,
överhettning eller materialfel
• skada som orsakats av djur.
12.3 Säkerhetsföreskrifter
• När rigg hanteras, t ex vid av- och påmastning, förvaras eller transporteras, ska detta
ske på betryggande och vedertaget sätt
• Båten ska vara uppdragen eller uppställd på
betryggande avstånd från sjön med hänsyn till
svallsjö och extremt högvatten
• När båten och utrustningen förvaras på land
ska den vara säkert uppallad, stöttad, surrad
och täckt samt stå under normal tillsyn
• När riggad jolle finns på plats ska den surras
så att den inte välts omkull av vinden
• När båten och utrustningen hanteras eller
transporteras, ska detta ske på ett ändamålsenligt sätt och egendomen ska vara säkert surrad
och stöttad.
Anmärkning: If har gett ut en Säkerhetshandbok,
som bl.a. handlar om hur båten ska förvaras och
transporteras. Handboken kan erhållas från If.
13. Brandskada
13.1
Försäkringen gäller för skada genom
• eld som kommit lös
• blixtnedslag
• explosion
13.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada på
• motor eller avgassystem genom explosion i
dessa
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• kablar, elanläggning och därtill anslutna elkomponenter genom kortslutning i dessa eldetaljer.
13.3 Säkerhetsföreskrifter
Brandsläckare

Båten ska vara utrustad med brandsläckare om
den har
• motor över 20 hk eller
• anordning där öppen låga förekommer t ex för
matlagning eller uppvärmning.
Är båten längre än 10 m ska den vara utrustad
med minst två brandsläckare.
Brandsläckare ska vara CE-märkt som minst
har effektivitetsklass 13A 70B C.
Bränslesystem

• Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords.
• Fast bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag på
däck eller i separat, dränerat utrymme. Förbindelser till tanken ska vara gastäta och
jordade. Evakueringsrör ska finnas och mynna utombords.
Motorrum

• M otorrum ska vara ventilerat till båtens utsida. Vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och användas före start.
Gasolbehållare

• Gasolbehållare ska placeras i en behållare
som är dränerad till bordläggningens utsida.
Anordningar och installationer

Alla anordningar och installationer ska vara avsedda för marint bruk och fackmannamässigt utförda.
Anmärkning: If har gett ut en Säkerhetshandbok,
som bl.a. handlar om hur man skyddar sig mot
brand. Handboken kan erhållas från If.
14. Stöld och skadegörelse
14.1
Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse.
Anmärkning: Detta innebär att ersättning inte
lämnas för skada genom olovligt brukande, bedrägeri- eller förskingringsbrott.
14.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för TV, bärbar radio, bärbar bandspelare och tillbehör till dessa om stölden inträffat när båten lämnats outnyttjad i mer
än ett dygn.
4
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14.3 Säkerhetsföreskrifter
14.3.1 När b åten ligger i sjön (ej vinterförvaring):
• utombordsmotor under 50 hk ska vara fastlåst
vid båten med godkänd låsanordning
• utombordsmotor på 50 hk eller mer ska vara
fastbultad enligt tillverkarens anvisningar
• lös och ej fast monterad egendom - även
motor - ska vara inlåst. Elektronisk utrustning
monterad i bygel/kassett i olåst utrymme
ombord anses inte vara fast monterad.
14.3.2 När b åten står på land eller vid
vinterförvaring i sjön:
• utombordsmotor, elektronisk utrustning och
livflotte ska vara inlåst i byggnad
• annan lös eller ej fast monterad utrustning ska
vara inlåst.
Om båten finns på släpfordon ska detta låsas
med
• hänglås i hänglåsklass 3 och kätting klass 3
genom ett hjul eller vid fast föremål som har
en styrka som motsvarar låsets eller
• godkänt dragskolås.
15. Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska följa de säkerhetsföreskrifter
som
• anges i försäkringsvillkoren under resp. skadehändelse samt i försäkringsbrevet
• meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada.
15.1 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte
följts
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag
med 20% av annars utgående ersättning, dock
lägst 50% av basbeloppet, från den ersättning
som annars hade betalats. Avdraget kan minskas
eller ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till
försummelsens art eller andra omständigheter.
Avdrag görs dock inte
• om den försäkrade kan visa att skada skulle
ha inträffat även om föreskriften följts. Ersättning lämnas då för den skada som kan antas
skulle ha inträffat om föreskriften följts
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• om den som haft att tillse att föreskriften
följts inte kan hållas ansvarig för att den
åsidosatts.

Ersättning lämnas för kostnader för räddningsåtgärder enligt 16.1 om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

16. Åtgärder vid skada på båten

17.2
Om försäkringsbeloppet vid skadetillfället understiger försäkringsvärdet föreligger underförsäkring och ersättning lämnas endast för så stor
del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av
försäkringsvärdet.

16.1 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.
16.2 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till If så snart som möjligt.
Dessutom ska den försäkrade vid stöld eller skadegörelse snarast göra polisanmälan och sända in
polisintyg till If.
16.3 Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till If snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex
månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Framställs kravet senare är If fritt från ansvar.
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt
ersättningskrav. Den försäkrade är även skyldig
att på anmodan styrka ersättningskravet genom
att lämna de upplysningar som står till buds och
genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och
andra handlingar som behövs för att bedöma Ifs
ansvarighet och ersättningens storlek.
16.4 Besiktning av skada
If har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan
åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom.
Den försäkrade är skyldig att följa Ifs anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation
eller sanering.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är
Ifs ansvarighet begränsad till den kostnad som
skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.
17. Skadeersättningsregler
17.1
Ersättning lämnas med högst det belopp som
motsvarar skadan värderad enligt nedanstående
bestämmelser. Båten och utrustningen värderas
tillsammans.

17.3
If har rätt att avgöra om båt ska repareras,
ersättas med likvärdig båt eller om skadan ska
betalas kontant.
Beräkning av kontant ersättning grundas på
båtens marknadsvärde omedelbart före skadan.
Dessa regler gäller på motsvarande sätt vid skada på utrustning eller tillbehör.
If har rätt att avgöra om skadad båt eller utrustning som ersatts ska övertas av If eller ej.
17.4
Utrustning som anges i nedanstående tabell och
som före skadan var funktionsduglig ersätts med
utgångspunkt från nypriset. Ersättning lämnas
med så många procent av nypriset som anges i
tabellen. Detta gäller även delar och tillbehör till
utrustning som anges där. Ersättningen kan dock
inte bli högre än marknadsvärdet.
Övrig utrustning ersätts med marknadsvärdet.
Föremål
Kompletta motorer, backslag, drev, kompletta ankarspel,
bogpropellrar och liknande maskinell utrustning.
Segel av normalmaterial.
Ky lskåp, värmare och liknande utrustning
Delar till maskinell utrustning.
Propellrar
Mast och rigg av normalmaterial.
Propelleraxlar och fasta propellrar till båtar med rak axel.
Säten, dy nor och mattor.
Analoga instrument
Segel av kevlar, my lar och liknande
Kapell, sufflett och batteri.
Mast och bom av kolfiber.
Elektronis ka instrument med tillbehör.
Radioutrustning in klusive högtalare och telefoner

Ty p
1

2
3

4
5

Ersättning i procent av nypriset
Typ

1
2
3
4
5

Ålder
(År)
under 1
år
100%
100%
100%
100%
100%

1-2
år

2-3
år

3-4
år

4-5
år

därefter
minskning/år

minimiersättning

90%
90%
100%
70%
90%

80%
80%
100%
40%
80%

75%
75%
97%
20%
70%

70%
70%
94%
20%
60%

5%
5%
3%
10 %

20
50
50
20
20

%
%
%
%
%
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17.5 Merkostnader vid skada på båt
Vid ersättningsbar skada ersätts även
• kostnad för provisorisk reparation som varit
nödvändig för att rädda båten ur uppenbart
nödläge
• skälig, styrkt kostnad för nödvändig bärgning
och för förflyttning av båten från haveriplats
till av If godkänd plats
• skälig, styrkt kostnad för återtransport av båten från reparationsplatsen till haveriplatsen
eller till den hamnplats dit båten fördes efter
skadehändelsen
• kostnad för röjning och borttagning av vrak
om det enligt lag åligger försäkringstagaren
att frakta bort vraket.
• skäliga kostnader enligt 16.1 Räddningsplikt
17.6 Ersättning lämnas inte för
• merkostnad vid reparation uppkommen på
grund av tidigare defekt eller vanvård
• värdeminskning som kan kvarstå efter reparation, t ex till följd av färgavvikelse, avvikelse i struktur eller mönster i plastytor, eller annat skönhetsfel, ej heller sådan värdeminskning som kan uppstå efter fackmannamässigt återställande
• merkostnad uppkommen genom att reservdel, båttillbehör eller material inte kunnat
anskaffas på grund av importsvårigheter eller
genom att tillverkningen upphört
• merkostnad uppkommen genom att reparation eller transport av reservdel, båttillbehör
eller material för tids vinnande utförts mot
förhöjd kostnad.
18. Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det
att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt
fullgjort vad som åligger honom.
Den del av ersättningen som den försäkrade har
rätt till först när försäkrad egendom återställs
eller återanskaffas, ska betalas senast en månad
efter det att den försäkrade visat att så skett.
18.1 Räntebestämmelser
Om If betalar skadeersättning senare än vad som
anges ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
6

Villkorsnummer

K727:3

För den tid som utbetalning fördröjts genom
polisutredning eller skiljemannavärdering betalas ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av
basbeloppet.
19. Ansvar
19.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet
enligt gällande skadeståndsrättsliga regler för
sak- och personskada.
Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som även överstiger självrisken åtar
sig If gentemot den försäkrade att
- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver skadestånd
- föra den försäkrades talan vid rättegång eller
skiljemannaförfarande och därvid betala
rättegångskostnader eller skiljemannakostnader
som den försäkrade åsamkas eller åläggs att
betala och som denne inte kan utfå från motpart
eller annan, samt att
- ersätta det skadestånd som överstiger
självrisken och som den försäkrade är skyldig
att utge enligt gällande skadeståndsrättsliga
regler.
19.2 Undantag
Försäkringen gäller inte
• om båten använts utan försäkringstagarens
tillstånd
• för skada på den som vid skadetillfället var
förare eller brukare av båten
• för skada på båten, utrustning eller tillbehör
• för skadestånd till följd av underlåtenhet att
röja och bortskaffa vrak
• för skada som uppstått i samband med att försäkringstagaren eller någon som med dennes
vetskap disponerat båten utfört uppsåtlig gärning
• för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt, leasat,
lånat eller eljest nyttjat.
19.3 Förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skada som har sina
orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.
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19.4 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning för
skadan kan utgå genom arbetsskade- eller socialförsäkring eller annan försäkring såvida inte lagenlig regressrätt föreligger mot försäkrad.

kan genomföras inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång ska den försäkrade
tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och
sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos
honom anställd personal.

19.5 Högsta ersättningsbelopp
Vid varje skadetillfälle betalar If högst följande
belopp:
• när sjölagen inte är tillämplig 5.000.000
kronor
• när sjölagen är tillämplig
- vid personskada ca 3.000.000 kronor
- vid sakskada ca 1.500.000 kronor.
Anmärkning: Ansvarsbeloppen enligt de begränsningar sjölagen föreskriver är relaterade till
ett antal internationella valutor, varför beloppen
inte exakt kan kan bestämmas i förväg.

20.5 Uppgörelse i godo
Om If så begär är den försäkrade skyldig att
medverka till uppgörelse i godo med den skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan Ifs tillåtelse medge skadeståndsskyldighet,
godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte av If lämnade
föreskrifter är If fritt från ansvarighet om inte
kravet uppenbart var lagligen grundat. Har If
förklarat sig villigt att göra upp i godo med den
som kräver skadestånd är If fritt från skyldighet
att ersätta därefter uppkommen kostnad och att
företa ytterligare utredning.

20. Åtgärder vid ansvarsskada
20.1 Räddningsplikt
Då skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffat eller kan befaras komma att
inträffa är den försäkrade skyldig att efter förmåga verka för att begränsa eller avvärja skadan.
Den försäkrade ska vidare, om tredje man är
ersättningsskyldig, vidta erforderliga åt gärder för
att bevara Ifs rätt mot denne. Om den försäkrade
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan och om det
kan antas ha varit till men för If, är If berättigat
till skäligt avdrag på den ersättning som eljest
bort utgå, eller till fullständig befrielse från
ersättningsskyldighet.
20.2 Anmälan om skada
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till If så snart som möjligt.
20.3 Skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till If snarast efter det att försäkrad erhållit dem. Om skadeståndskravet inte framförts till If inom sex
månader, efter den försäkrade erhållit sådant, är
If fritt från ersättningsskyldighet.
20.4 Utredning m m
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning
verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka

20.6 Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller annan
myndighet eller har han i sådan sak instämts till
domstol, ska han omedelbart underrätta If härom.
If äger rätt att efter samråd med den försäkrade
utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.
Allmänna a vtalsbestämmelser
2. När försäkringen gäller
2.1 Försäkringstiden
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i
försäkringsbrevet.
Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen
då försäkringsavtalet ingås.
2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet
Försäkringsavtalet förnyas automatiskt för ytterligare ett år, om försäkringstagaren inte är försenad med premiebetalningen för föregående
försäkringstid.
Om någon av parterna inte vill förnya försäkringsavtalet ska motparten meddelas detta senast
30 dagar före försäkringstidens slut.
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Om högre premie eller ändrade villkor ska
gälla för den nya försäkringen måste If meddela
detta senast då premiefakturan sänds ut.
Försäkringstagaren har rätt att senast 14 dagar
efter det att meddelandet avsänts säga upp försäkringsavtalet.
Försäkringsavtalet upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång eller, om försäkringsavtalet
förnyats, med omedelbar verkan.
2.3 Uppsägning under försäkringstid
2.3.1 Uppsägning av försäkringstagaren
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet
• vid skada som omfattas av försäkringsavtalet.
Försäkringsavtalet upphör då 30 dagar efter
uppsägningen
• om försäkringsbehovet helt eller till stor del
faller bort på grund av att egendom eller verksamhet säljs eller av annan liknande anledning.
Försäkringstagaren har inte rätt att säga upp försäkringsavtalet
• om orsaken till uppsägningen är att försäkringstagaren tecknat eller tänker teckna försäkring i annat försäkringsbolag.
2.3.2 Uppsägning av if
If har rätt att säga upp försäkringsavtalet
• vid försening med premiebetalningen. Försäkringsavtalet upphör då tre dagar efter uppsägningen
• om inte If får besiktiga försäkrad egendom.
Försäkringsavtalet upphör då 14 dagar efter
uppsägningen
• vid skada som omfattas av försäkringsavtalet.
Försäkringsavtalet upphör då 30 dagar efter
uppsägningen.
2.4 Premiebetalning och ansvar
2.4.1 Första premie
• Premien ska betalas i förskott.
• Premien ska betalas inom 14 dagar efter det
att If skickat ut premiefaktura, eller på annan
senare dag som anges på fakturan. Ifs ansvar
gäller då från avtalets begynnelsedag.
• Betalas premien senare betraktas det som försening och Ifs ansvar inträder först från dagen
efter betalningen.
8
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2.4.2 Förnyelsepremie
Premien ska betalas senast på det nya försäkringsavtalets begynnelsedag eller på annan dag
som anges på premiefakturan.
Betalas premien senare betraktas det som försening och Ifs ansvar inträder först från dagen efter
betalningen.
2.4.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
Om tilläggspremien i dess helhet beror på att försäkringen utökas gäller för tilläggspremien vad
som sagts om första premien.
Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att If skickat ut premieavin är Ifs ansvar begränsat till vad som svarar
mot inbetald premie.
2.4.4 Månadskonto
Premien ska betalas enligt de bestämmelser som
anges i avtalet om månadskonto mellan SkandiaBanken och försäkringstagaren.
Ifs ansvar inträder, om inte annat överenskommits, i och med att kontoavtalet ingås. Om kontoavtalet upphör måste den obetalda delen av
årspremien betalas omedelbart.
Premien ska betalas senast 14 dagar efter det att
If skickat ut premieavin. Betalas premien senare
betraktas det som försening och Ifs ansvar inträder då först från dagen efter betalningen.
2.4.5 Dröjsmålsränta
Om försäkringstagaren betalar premien efter senaste betalningsdag, debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
2.4.6 Efterkrav
Om försäkringsavtalet upphört på grund av obetald premie har If rätt till premie för tiden fram
till upphörandedagen.
Premien beräknas då enligt de regler som skulle ha gällt om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden.
2.4.7 Återbetalning av premie
Om försäkringsavtalet upphör att gälla, betalar If
tillbaka oförbrukad del av premien. Har skada
inträffat anses premie för ett belopp motsvarande
skadeersättninen vara förbrukad.
Vid ansvarsskada gäller inte denna bestämmelse.
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2.4.8 Upplysningsplikt och riskökning
Försäkringstagaren ska på anmodan lämna If de
uppgifter som erfordras för beräkning av
premien.
2.4.8.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de
uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades.
Om försäkringstagaren lämnat uppgifter som han
insett eller borde ha insett vara felaktiga eller
ofullständiga och som kan ha medfört för låg
premie eller alltför förmånliga villkor begränsas
Ifs ansvar till vad som svarar mot betald premie
och de villkor som egentligen skulle ha gällt om
riktiga uppgifter lämnats.
Om If med kännedom om de rätta förhållandena
skulle ha vägrat försäkring är If fritt från ansvar.
2.4.8.2 Ändrade förhållanden

Ändras de förhållanden som ligger till grund för
försäkringen ska försäkringstagaren meddela If.
Därefter prövar If om och i vilken utsträckning
de ändrade förhållandena medför ändrade premier och/eller villkor.
Har försäkringstagaren utan skälig anledning
inte meddelat sådan ändring till If, begränsas Ifs
ansvar till vad som svarar mot betald premie och
de villkor som egentligen skulle ha gällt om riktiga uppgifter lämnats.
Om de ändrade förhållandena förelegat vid försäkringens tecknande och If med kännedom om
dessa skulle ha vägrat försäkring är If fritt från
ansvar för förändringen.
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12. Dubbelförsäkring
Är det som omfattas av denna försäkring även
försäkrat genom annan försäkring och det finns
förbehåll i den om dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för denna försäkring.
Ansvaret fördelas då enligt en överenskommelse
vid dubbelförsäkring som träffats mellan försäkringsbolagen eller enligt vad som anges i 43§
försäkringsavtalslagen.
13. Allmänna undantag
13.1 Atomkärnprocess
Ersättning lämnas inte för skada, vars uppkomst
eller omfattning har samband med atomkärnprocess.
13.2 Krig eller upplopp
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst
eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av
eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.
13.3 Leverantörsåtagande
Är leverantör, entreprenör eller annan enligt
åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom betalar If inte kostnaden härför.
Undantaget tillämpas inte om leverantör,
entreprenör eller annan inte kan fullgöra sin
skyldighet och den försäkrade kan styrka detta.

Om den försäkrade efter inträffad skada svikligen underlåter att lämna korrekt information eller
döljer något av betydelse för skadans bedömning, lämnar If som regel ingen ersättning.

13.4 Störning i leverans av energi och
vatten
Egendomsskada till följd av störning eller avbrott i leverans av energi och vatten till försäkringsstället omfattas inte av försäkringen. Vållar
störningen eller avbrottet en sådan skadehändelse som försäkringen gäller för ersätts denna skada.

11. Återkrav
Om If har betalat ersättning övertar If den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som kan
göras ansvarig för skadan.
Om den försäkrade efter skada avstår från sin
rätt till ersättning enligt kontrakt, garanti eller
liknande, eller avstår från rätt till återkrav, begränsas Ifs ersättningsskyldighet i motsvarande
omfattning och utbetald försäkringsersättning
ska återbetalas till If.
Vid återkrav tillämpas en regressöverenskommelse som träffats mellan försäkringsbolagen.

14. Force majeure
If är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om
skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
återställande av skadad egendom fördröjs på
grund av
• krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution, uppror eller upplopp
• arbetsmarknadskonflikt inklusive konfliktåtgärd som If vidtagit eller är föremål för
• konfiskation
• nationalisering och rekvisition

2.4.8.3 Bedrägliga uppgifter
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• förstörelse av eller skada på egendom genom
order från regering eller myndighet.
15. Personuppgifter
För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet
inhämtar If personuppgifter.
Uppgifterna används också internt för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser
och för att informera om bolagets tjänster.
I samma syfte kan uppgifterna lämnas ut till bolag som If samarbetar med inom och utanför EUoch EES-området.
Om If har upplysningsskyldighet till myndighet,
lämnar If ut de uppgifter som myndigheten begär.
Den registrerade har rätt att begära information
om och rättelse av de personuppgifter som If har
registrerat.
Enligt personuppgiftslagen är If personuppgiftsansvarig.
16. Skaderegistrering
If har rätt att registrera skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister
(GSR).
17. Överklagande av skaderegleringsbeslut
Kontakta oss först. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan
klaras ut.
17.1 Ifs Kundombudsman
Är du inte nöjd kan du inom sex månader från
Ifs beslut vända dig till Ifs Kundombudsman
som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
Du behöver inte skriva någon anmälan utan
kan ringa, tfn 08-788 18 28 eller faxa till
08-788 35 70. Du kan också besöka Kundombudsmannen på Barks väg 15 i Solna.
Postadressen är Ifs Kundombudsman, 106 80
Stockholm.
17.2 Ifs kundpanel
Om du inte håller med Kundombudsmannen kan
du i vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där
ett antal “vanliga kunder” sitter med och bedömer hur skadeärendet bör avgöras.
Du vänder dig dit genom att skriva till Ifs Kundpanel, 106 80 Stockholm.
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17.3 Dispaschör / Domstol
Liksom i andra tvister kan du också vända dig
till dispaschör / domstol. Kontakta i så fall närmaste tingsrätt för information.
18. Tvister
Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med
tillämpning av svensk lag.
Vid tvist om tolkning och tillämpning av skadevärderingsreglerna ska dock på begäran av part
värderingen hänskjutas till avgörande genom
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler för försäkringstvister.
19. Preskription
För att få rätt till ersättning ska – oavsett tidpunkten för skadeanmälan – krav framställas till
If inom sex månader från det att den försäkrade
fått kännedom om sin fordran. Normalt sett sammanfaller kännedomstidpunkten för fordringen
med tidpunkten för skadehändelsen.
Vid skada som omfattas av ansvarsförsäkringen är kännedomstidpunkten då någon framställer
krav på skadestånd mot den försäkrade.
Träffas inte slutlig uppgörelse i skadeärendet
inom tre år från det att den försäkrade fått kännedom om sin fordran (normalt sett tidpunkten för
skadehändelsen), måste den försäkrade väcka
talan mot If inom samma tid. Inte i något fall har
den försäkrade rätt till ersättning för skada, för
vilken krav på ersättning framställs senare än tio
år efter tidpunkten för skadehändelsen.
If kan för att påskynda att slutlig uppgörelse
träffas förelägga den försäkrade att väcka talan
mot If inom sex månader från den dag den försäkrade fick del av föreläggandet.
20. Försäkringsavtalslagen
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL).
21. Total ersättningsgräns vid terrorhandling
För samtliga inom Norden uppkomna skador
eller kostnader, vars uppkomst eller omfattning
direkt eller indirekt står i samband med en terrorhandling (terrorskador), är Ifs totala ersättningsskyldighet gentemot samtliga försäkringstagare och övriga försäkrade i If gemensamt
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begränsad till SEK 500 miljoner (kumulskadegränsen).
Har If skälig anledning att antaga att värdet av
samtliga ersättningsbara terrorskador (totalskadevärdet) kommer att överstiga kumulskadegränsen, regleras skadan från och med den tidpunkt då totalskadevärdet slutligt fastställts av If
sedan tre månader förflutit från tidpunkten för
terrorhandlingen (anmälningsfristen). Beräknas
därvid totalskadevärdet överstiga kumulskadegränsen lämnas genom denna försäkring ersättning endast för så stor del av skadan som svarar
mot förhållandet mellan kumulskadegränsen och
totalskadevärdet.
Vid tillämpningen av kumulskadegränsen betraktas samtliga terrorhandlingar som företagits
inom en period av 48 timmar som en och samma
terrorhandling begången vid tidpunkten för den
första terrorhandlingen.
Vid beräkning av kumulskadegränsen tillämpas
de valutakurser som gällde dagen innan terrorhandlingen begicks.
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Ersättningsgränsen gäller enbart för egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring.
Definitioner
Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställts enligt lagen om
allmän försäkring och som gällde för januari
månad det år skadan inträffade.
Godkända produkter och tjänster

Av If godkända produkter och tjänster som uppfyller i försäkringsvillkoren angivna klasser och
standarder vilka bl a finns angivna i Svenska
Stöldskyddsföreningens publikation Säkerhetsguiden.
Marknadsvärde

Värdet av båt och utrustning i allmänna handeln.
Terrorhandling

En skadebringande brottslig handling riktad mot
allmänheten – tex en våldshandling eller en farlig spridning av biologiska eller kemiska substanser – som framstår att vara utförd i syfte att
utöva inflytande på politiska, religiösa eller andra ideologiska organ eller att injaga skräck.
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