BÅTFÖRSÄKRING
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Pantaenius AB, org nr: 556726-6787

Pantaenius Båtförsäkring

I detta faktablad ger vi bara en kort beskrivning av försäkringen. Fullständig information före avtal och avtalsenliga uppgifter finns i
vår oﬀert, ansökningsblanketten, försäkringsbrevet, tillhörande försäkringsvillkor och i förköpsinformationen. Det är de fullständiga
försäkringsvillkoren som tillsammans med försäkringsbrevet utgör avtalet mellan oss.
Vår försäkring är uppdelad i tre huvudgrupper: A. Yacht-Kaskoförsäkring, B. Yacht-Ansvarsförsäkring och C. Yacht-Olycksfallsförsäkring.
Endast de delar du har valt bland dessa och den allmänna delen D i våra villkor är relevanta för dig.

A. Yacht-Kaskoförsäkring
Vad är det här för typ av försäkring?
Kasko är den del som täcker skador på den egna båten med dess tillbehör, försäkringen som är en allriskförsäkring, gäller både när båten
ligger i vattnet och på land. Båten är försäkrad till ett fast överenskommet värde, det vill säga: Det värde vi kommit överens om i förväg
är det belopp du ersätts med vid en totalförlust.
Vad ingår i försäkringen?
99Den båt som nämns försäkringsbrevet, dess maskiner,
tekniska utrustning, fasta inventarier, inredning, tenderbåtar,
tillbehör, verktyg och utrustning för underhåll, reservdelar,
släpvagn och vagga som permanent tillhör båten liksom
personliga tillhö- righeter.
99Allrisk - försäkringsgivaren bär hela risken för vad den
försäkrade egendomen utsätts för under försäkringsperioden med de undantag som anges under förutsättning att
skadan orsakats av en plötslig, oförutsedd och på förhand
okänd händelse.
99Rättsskydd: Ersätter advokat- och rättegångskostnader vid
tvister som kan prövas i vanlig domstol. Högsta ersättningsbelopp är motsvarande 3 prisbasbelopp.
99Det överenskomna försäkrade värdet är det värde som
vi tillsammans kommit överens om att din båt skall vara
försäkrad för.

Var gäller försäkringen?
99Försäkringen gäller inom det överenskomna geografiska
området som anges i försäkringsbrevet.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se de fullständiga villkoren förmer information.
88 För skador på motor/motorer täcker försäkringen endast
vissa namngivna risker.
88 Värdesaker, smycken, monetära instrument, dokument,
kontanter och skador på datorprogram, program eller data.

	Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar i din
försäkring, se de fullständiga villkoren för mer information.
!! Bedrägeri eller olovlig förfogande.
!! Förlust eller skada orsakade av bristfällig konstruktion,
bristfälligt utfört arbete eller bristfälligt material, av normalt
slitage, bristande underhåll eller tillsyn.

B. Yacht-Ansvarsförsäkring

Vad är försäkrat?
99Juridiskt ansvar som följer av ägande och användning av den
försäkrade båten i enlighet med lagstadgade ansvarsbestämmelser.
99Försäkringen omfattar ansvar som härrör från användning av
båtens tender/dinge och idrottsutövning med utrustning för
vattensporter och dykutrustning som tillhör båten, förutsatt
att detta sker i samband med användning av båten.
99Högsta ersättningsbelopp är noterat i försäkringsbrevet.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se de fullständiga villkoren förmer information.
88 Försäkringstagarens eller ägarens skadeståndskrav gentemot
medförsäkrade personer avseende egendomsskador eller
ekonomisk förlust.
88 Skadeståndskrav som härrör från skadehändelser som
inträffar när båten använts i motorbåtstävling.
88 Skadeståndskrav baserat på en avtalsöverenskommelse.
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Vad är detta för typ av försäkring?
Försäkringen täcker dig i din egenskap av försäkringstagare, samt de medförsäkrade personerna, om du åsamkar förlust eller skada
gentemot tredje part till följd av att du framför din båt.

Var gäller försäkringen?
99Försäkringen gäller inom det överenskomna geografiska
området nämnt i försäkringsbrevet.

	Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar i din
försäkring, se de fullständiga villkoren för mer information.
!! Skadeståndskrav som härrör från skadehändelser som
inträffar när båten framförs av en ansvarig person som inte
har nödvändiga officiella tillstånd för att framföra båten.
!! Ansvarsersättningskrav från medförsäkrade personer.

C. Yacht-Olycksfallsförsäkring
Vad är detta för typ av försäkring?
I händelse av dödsfall eller permanent funktionsnedsättning till följd av en olycka som har kausalt samband med användningen av din
båt, täcker denna försäkring vissa belopp.

Vad ingår i försäkringen?
99Olycksfall med kausalt samband med användning av den båt
som anges i försäkringsbrevet, eller i samband med användning av fartygets tender/dinge eller vattensportutrustning.
99Olyckor som uppstår i samband med användning av en båt
som försäkringstagaren har chartrat eller hyrt.
99Sök- och räddningsinsatser.
99Medicinsk akutvård utomlands.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se de fullständiga villkoren förmer information.
88 Olyckor i samband med motorbåtstävlingar.
88 Olyckor pga. drogmissbruk.
88 Olyckor pga. medvetna lagbrott.

Var gäller försäkringen?
99Försäkringen gäller inom det överenskomna geografiska
området som nämns i försäkringsbrevet.

F inns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar i din
försäkring, se de fullständiga villkoren för mer information.
!! Olyckor som drabbat besättning/skeppare som anlitats mot
ersättning.
!! Olyckor som orsakas av antingen direkta eller indirekta krigshandlingar eller inbördeskrig.

Vilka är mina skyldigheter?
-- Du är skyldig att upplysa om sådant som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas.
Det kan vara nödvändigt att ändra i försäkringsavtalet om det sker någon förändring av de omständigheter du angav vid
avtalets ingående. Därför måste du uppge om och hur omständigheterna i den ursprungligt uppgivna informationen i försäkringsansökan har förändrats.
-- Vid en skadehändelse måste du bland annat utan dröjsmål måste du informera du försäkringsgivaren om varje enskild skada
och på eget initiativ vidta alla rimliga åtgärder som kan anses vara lämpliga för att undvika och mildra förlusten. Om försäkringsgivaren ger instruktioner om detta måste du följa dessa instruktioner.
-- Du är skyldig att tillhandahålla försäkringsgivaren detaljerade och korrekta skaderapporter.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringstiden får inte överstiga ett år, om det inte finns särskilda skäl för en längre försäkringstid.
Om inte annat har avtalats eller framgår av omständigheterna, inträder försäkringsbolagets ansvar enligt försäkringsavtalet
dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkringen eller antog ett anbud från bolaget. Ansvaret gäller till och
med försäkringstidens sista dag. Försäkringen förnyas automatiskt.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att när som helst säga upp avtalet till förfallodagen, eller om försäkringsbehovet bortfaller, t ex om båten sålts eller
vid en totalförlust av den försäkrade båten.
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När och hur ska jag betala?
Den första premien för en konsumentförsäkring behöver inte betalas tidigare än fjorton dagar från den dag då försäkringsbolaget avsände
ett krav på premien till försäkringstagaren. Om du är ansluten till autogiro ska du säkerställa att du har tillräckliga medel på ditt konto.

