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Med informationen nedan vill vi ge dig, i de deltagande försäkringsbolagens namn och på deras vägnar, en inledande översikt över vilka typer av försäkringar 
som finns tillgängliga för dig och din båt. Observera att de försäkringsbrev under vilka täckning är tillgänglig är separata sådana. Vi har samlat information 
om alla ovannämnda försäkringstyper och inkluderat den i detta produktinformationsdokument. Den fullständiga förhandsinformationen och informationen 
om avtalet finns i rekommendationerna, ansökningshandlingarna, försäkringsbreven, de bifogade försäkringsvillkoren och den obligatoriska informationen. 
Se därför till att noggrant läsa igenom villkoren. De försäkringsförmåner som anges nedan är endast tillämpliga om du har tecknat det relaterade 
försäkringsavtalet. Om du begränsar ditt val till endast en eller två försäkringstyper är endast den information som är relaterad till dessa försäkringstyper 
och den generella delen av D i Pantaenius yachtvillkor (PYV) relevant för dig.

 Vad täcker inte försäkringen?
 8 För skador på maskinen täcker försäkringen endast vissa namngivna 
risker.

 8 Värdesaker, smycken, monetära instrument, dokument, kontanter 
och skador på datorprogram, program eller data. 

 Finns det några restriktioner på täckningen?
 ! Inte alla tänkbara fall är försäkrade. Följande är t. ex. undantagna 

försäkringsskyddet: 
 ! Politiska hot och kärnenergi. 
 ! Skador som uppstår pga. stöld av fartyget på en icke-säkrad trailer.

 Var är jag täckt?
 9 Försäkringen gäller inom det överenskomna geografiska området som 
nämns i försäkringsbrevet.

A. Yacht-Kaskoförsäkring
Vad är detta för typ av försäkring?
Med denna försäkring är båten 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 tillhörigheter försäkrade.

B. Yacht-Ansvarsförsäkring
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. 

 Vad täcker inte försäkringen?
 8 Försäkringstagarens eller ägarens skadeståndskrav gentemot 
medförsäkrade personer avseende egendomsskador eller ekono-
misk förlust.

 8 Skadeståndskrav som härrör från skadehändelser som inträffar när 
båten använts i motorbåtstävling.

 8 Skadeståndskrav baserat på en avtalsöverenskommelse.

 Vad är försäkrat?
 9 Juridiskt ansvar som följer av ägande och användning av den försäkrade 
båten i enlighet med lagstadgade ansvarsbestämmelser.
 9 Försäkringen 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.
Vad är det försäkrade beloppet?
 9Det försäkrade beloppet per skadehändelse samt den totala ersätt-
ningen för alla skadehändelser under ett försäkringsår framgår av 
försäkringsavtalet.

 Vad är försäkrat? 
 9Den 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 tillhörigheter försäkrade 
 9 Försäkringsgivaren bär hela risken för vad den försäkrade egendomen 
utsätts för under försäkringsperioden.
 9 Rättsskydd, du kan få ersättning för till exempel dina advokatkost-
nader om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. 
Högsta ersättning är motsvarande 3 basbelopp.
 Vad kommer att ersättas?
 9Om försäkrade föremål förloras ersätter vi motsvarande del av den 
försäkrade summan minus restvärdet.
 9Om försäkrade föremål skadas ersätts de nödvändiga reparations-
kostnaderna upp till försäkringsbeloppet.
Vad är det överenskomna försäkrade värdet?
 9Det är det värde som vi tillsammans kommit överens om att din båt 
skall vara försäkrad för.
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 Finns det några restriktioner på täckningen?
 ! Inte alla tänkbara fall är försäkrade. Följande är t. ex. undantagna 

försäkringsskyddet:
 ! Skadeståndskrav som härrör från skadehändelser som inträffar 

när båten framförs av en ansvarig person som inte har nödvändig 
behörighet för drift av båten. 

 ! Användning av båten för affärsmässiga ändamål utan föregående 
specialavtal.

  Var är jag täckt?
 9 Försäkringen gäller inom det överenskomna geografiska området nämnt 
i försäkringsbrevet.

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 är försäkrat? 
 9Olycksfall med kausalt samband med användning av den båt som 
anges i försäkringsbrevet, eller i samband med användning av fartygets 
tender/dinge eller vattensportutrustning.
 9Olyckor som uppstår i samband med användning av en båt som 
försäkringstagaren har chartrat eller hyrt.
 9 Sök- och räddningsinsatser.
 9Medicinsk akutvård utomlands.

 Vad täcker inte försäkringen?
 8 Olyckor i samband med motorbåtstävlingar.
 8 Olyckor pga. drogmissbruk.
 8 Olyckor pga. medvetna lagbrott

 Finns det några restriktioner på täckningen?
 ! Inte alla tänkbara fall är försäkrade. Följande är t. ex. undantagna 

försäkringsskyddet:
 ! Olyckor som drabbat besättning/skeppare som anlitats mot 

ersättning.
 ! Olyckor som orsakas av antingen direkta eller indirekta krigshand-

lingar eller inbördeskrig.

 Var är jag täckt?
 9 Försäkringsskyddet gäller i hela världen.

 Vilka skyldigheter har jag?
 - 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 omfattas du av vissa skyldigheter som du måste uppfylla.
En sådan skyldighet är att du utan dröjsmål måste informera försäkringsgivaren om varje enskild skada. 
Du är också skyldig att på eget initiativ vidta alla rimliga åtgärder som kan anses vara lämpliga för att undvika och mildra förlusten. Om försä-
kringsgivaren ger instruktioner om detta måste du följa dessa instruktioner. 

 - Du är skyldig att tillhandahålla försäkringsgivaren detaljerade och korrekta skaderapporter. 

 När och hur betalar jag?
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.

 När börjar och slutar täckningen 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 säger jag 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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Del A. KASKOFÖRSÄKRING VIllKOR

§1 Försäkrad egendom

Båten som nämns i försäkringsavtalet, dess maskiner, tekniska utrustning, fasta inventarier, inredning, tenderbåtar, tillbehör, verktyg 
och utrustning för underhåll, reservdelar, släpvagn och vagga som permanent tillhör båten är försäkrade. Personliga tillhörigheter 
och verktyg (som inte förvaras permanent) på båten är också försäkrade upp till ett ersättningsbelopp om 2 % av försäkrat värde, 
maximalt SEK 50.000, med undantag av i förväg avtalat högre belopp, per skadehändelse.

§2 Geografisk omfattning

1. Försäkringen gäller för det geografiska område som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen täcker också sedvanliga perioder
då båten ligger på land (ex. vinterförvaring eller på varv) inklusive torrsättning respektive sjösättning liksom vid båtmässor eller
vid försäljning. Att tillfälligt lämna det angivna geografiska området omfattas också av försäkringsskyddet men
försäkringsgivaren måste informeras om sådana händelser utan dröjsmål. Försäkringsgivaren får i sådana fall påföra en rimlig 
tilläggspremie.

2. Se §4.1 för information om transport av den försäkrade egendomen.

§3 Försäkringens omfattning

Försäkringsgivaren bär samtliga risker som den försäkrade egendomen är exponerad för under försäkringsperioden. 
En risk är att en plötslig, oförutsedd och på förhand okänd händelse inträffar. 

§4 Utökad omfattning

1. Transportrisker

a) Vid transport på land eller flod och för transport av båten på en släpvagn med färja, så föreligger försäkringsskydd inom Europa
eller inom ett större geografiskt område angivet i försäkringsbrevet med undantag av om transportmetoden är olämplig eller
om den försäkrade egendomen inte är lämpligt lastad och säkrad. Lösa delar är endast stöldförsäkrade om de är låsta eller
säkrade på annat vederbörligt sätt.
Vid transport av den försäkrade egendomen med flyg eller till havs, undantaget själva båten och personliga tillhörigheter, så

föreligger försäkringsskydd jorden runt.

b) Vid transport till havs av själva båten så gäller skyddet i detta försäkringsavtal underordnat eventuella separata försäkringsavtal
(subsidiärt), såtillvida att försäkringsavtal för själva transporten föreligger. Inget försäkringsskydd ingår i dessa villkor för självrisk
som eventuellt skall betalas enligt transportförsäkring.

2. Bärgning, avlägsnande av vrak samt mildrande av förlust

Försäkringsgivaren skall ersätta utgifter, särskilt för tjänster och assistans från tredje part, som försäkringstagaren ansett nödvändiga i 
händelse av förlust eller skada i syfte att mildra eller helt undvika förlust av båten (Allmänna villkor, del D, §5.2). Ersättning skall utgå 
även om vidtagna åtgärder misslyckades. Detsamma gäller utgifter som är nödvändiga för bortforsling och sluthantering av vrak. 
Ersättningen för dessa utgifter skall inte dras av från försäkringsbeloppet.

3. Assistanskostnader

Nödvändiga utgifter ersätts också upp till SEK 100.000 för assistans i nödsituationer vid vilka båten inte är i omedelbar fara enligt §3, 
för bogsering till närmast möjliga reparationsplats och eller för leverans av reservdelar, drivmedel och förbrukningsmaterial 
(undantaget kostnaderna för reservdelar, drivmedel och förbrukningsmaterial).

4. Inspektion efter grundstötning

Nödvändiga kostnader för inspektion efter grundstötning ersätts.
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5. Kostnader för boende och hemresa

Nödvändiga kostnader för boende och hemresa för skeppare/kapten, besättning och gäster på båten, ersättes upp till ett maximalt 
belopp om SEK 50.000 om båten är obeboeligt enligt bedömning av en besiktningsman anlitad av försäkringsgivaren som ett resultat 
av en ersättningsbar skada enligt Del A. Ersättningen för boendekostnader är begränsad till SEK 1.500 per person och dygn under 
maximalt sju dagar.

I händelse av nödvändig varvsvistelse som överstiger 5 dagar, kan ovanstående belopp som ett alternativ tillhandahållas för att hyra 
en ersättningsbåt under den period resan ursprungligen planerats för.

6. Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring ersätter skäliga kostnader för privata rättsliga förfaranden som kan avgöras av allmänna domstolar i Sverige. 
Maximalt ersättningsbelopp per skada är begränsat till 3 basbelopp inkl. moms. Självrisken är de första 10% av totalkostnaden, men 
inte mindre än SEK 3.000. Fullständiga försäkringsvillkor kan vid behov erhållas från Pantaenius AB .

§5 Undantag för Kaskoförsäkring

Följande omfattas inte av försäkringen:

1. Förlust eller skada orsakade av bristfällig konstruktion, bristfällig tillverkning, bristfälligt utfört arbete eller bristfälligt material, av 
normalt slitage, frätning, rost eller elektrolys. Detta undantag avser endast kostnaden för att reparera eller ersätta de defekta 
eller utslitna delarna i sig, förlust eller skada på andra delar av den försäkrade egendomen som en följd av defekt eller slitage 
ingår enligt dessa villkors omfattning;

2. Förlust eller skada som orsakas av regnvatten, is eller snö som ackumulerats, förutom om det beror på sällsynta och extrema 
väderförhållanden. Skada eller förlust som orsakas av frost, osmos, gnagare, skadedjur eller röta omfattas inte heller.

3. Förlust eller skada på segel och/eller kapell som orsakats av vindtryck eller överspolning

4. Förlust eller skada som orsakats av förskingring eller bedrägeri förutom då försäkringen enligt tidigare överenskommelse också 
omfattar andra syften än sport och nöje (som charter utan besättning eller charter inklusive ansvarig skeppare)

5. Följdskador (ex. förlust av tävlingsprestanda, minskat marknadsvärde (förmögenhetsskada), användbarhetsförlust)

6. Värdesaker, smycken, värdepapper, dokument, kontanter och skador på datormjukvara, datorprogram eller lagrad data

7. Förlust av eller skada på konst och antikviteter om värdet av det enskilda föremålet överstiger SEK 50.000.

8. Förlust eller skada på maskiner förutom om sådan skada är orsakad av brand, sveda, glöd, kortslutning, blixtnedslag, explosion, 
force majeure, stöld eller vandalism, kollision, grundstötning/strandning, sjunkning av fartyget, eller vatteninträngning. 
Försäkringen omfattar inte heller förlust eller skada pga. vattenintrång via avgassystemet för huvudmotor(erna) eller 
generator(erna) eller skador som uppkommit pga. frost eller frysning (förutom om det går att bekräfta att man följt 
leverantörens underhållsrekommendationer och att rimliga förebyggande åtgärder vidtagits, och att köldskydd används på 
föremålen på lämpligt sätt)

9. Förlust av eller skada på alla sorters lösa föremål som förloras eller faller överbord.

10. Förlust eller skada orsakad av stöld av enskilda föremål som förutom vid inbrott, eller om utombordsmotorer var utrustade 
med kommersiellt tillgänglig stöldskyddsutrustning (såsom angivet i säkerhetsföreskrifterna avssende stöld), övriga föremål i 
enlighet med säkerhetsföreskrifter avseende stöld, eller beträffande tenderbåtar eller andra föremål som vannligtvis förvaras 
på däck, om dessa var säkrade till båten eller på annat sätt förtöjda.

11. Totalförlust av det försäkrade objektet orsakad av stöld av båten eller dess tenderbåtar samt vattenskoter medan den förvaras 
på en släpvagn inte orörliggjorts (immobliserats) på lämpligt sätt, hjulspärrats eller säkert fastlåsts vid ett låst motorfordon.

§6 Försäkringstagaren orsakar skadehändelsen

Om det visar sig att försäkringstagaren orsakat skadehändelsen genom grov vårdslöshet så har försäkringsgivaren rätt 
att reducera ersättningen i proportion med graden av försumlighet.
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§7 Självrisker

Självriskerna som angivits i försäkringsbrevet tillämpas per skada. Vid grundstötning innanför den markerade tremeterskurvan i 
Sjöfartsverkets sjökort över svenska farvatten, tillämpas dubbel självrisk. Självrisk tillämpas inte i händelse av totalförlust av det 
försäkrade objektet, vid inbrott, skador på personliga tillhörigheter, skador orsakade av brand eller blixtnedslag eller skador som till 
fullo orsakats av tredje part som kolliderat med båten då denna legat förtöjd eller för ankar. Självrisk tillämpas inte heller 
för skador som uppstår vid transport (§4.1), bärgning eller bortforsling av vrak (§4.2), assistans (§4.3), inspektion efter 
grundstötning (§4.4) och tillfälliga boendekostnader (§4.5)

§8 Försäkrat värde = överenskommet fast värde

1. Försäkrat värde är nuvarande återanskaffningsvärde (återanskaffningsvärde för motsvarande ny egendom). Värdet angivet i
försäkringsbrevet utgör full bevisning av försäkringsvärdet (överenskommet fast värde).

2. Underförsäkring är undantagen

§9 ersättningsbelopp

1. I händelse av totalförlust, inklusive skador vars reparationskostnad överstiger egendomens nuvarande värde (återställandekostnaden
överstiger det överenskomna fasta värdet), så utbetalas överenskommet fast värde i enlighet med §8.

2. I händelse av delförlust ersätts kostnader nödvändiga för återställande utan reduktion för ålder eller slitage, skadade delar ersätts
upp till nyvärde när så är nödvändigt. Transportkostnader till närmast lämpliga varv och tillbaka igen som blivit nödvändiga av
skadehändelsen ersätts också.

3. Realiserbart värde baserat på ett konkret anbud av kvarvarande föremål skall dras av från ersättningen enligt punkt 1 och 2 ovan.
Försäkringstagaren kan inte undvika sådana avdrag genom att lämna över föremålen till försäkringsgivaren.

4. Mervärdesskatt ersätts endast i den utsträckning sådan bevisligen har erlagts för det valda sätt att avhjälpa skadan.
Mervärdesskatt ersätts inte i de fall där försäkringstagaren har möjlighet till avdrag eller återbetalning av densamma.

§10 Utbetalning av ersättning

1. Försäkringsgivaren måste så fort som möjligt undersöka om skadehändelsen medger ersättningsskyldighet och om sådan föreligger 
betala ut denna utan dröjsmål.

2. I händelse av stöld samt förskingring och bedrägeri förutsatt att dessaa också försäkrats i ett specialavtal utbetalas ersättningen 
tidigast en månad efter skadan anmälts till försäkringsgivaren. Om den stulna egendomen kan lokaliseras är försäkringstagaren 
endast skyldig att återta egendomen om den tid som passerat mellan förfallodatum och det datum som försäkringstagaren fått 
möjlighet att återta egendomen inte överstiger två månader. 

3. Om förvaltningsförfarande  inleds mot försäkringstagaren, eller talan väcks mot försäkringstagaren i samband med en skadehändelse i 
brottsmålsdomstol av skäl som också kan påverka rätten till försäkringsersättning har försäkringsgivaren rätt att skjuta upp 
fastställandet av ersättningsskyldighet tills den rättsliga processen är avslutad.
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DEL B. ANSVARSFÖRSÄKRING VILLKOR

§1 Försäkringens omfattning

1. Försäkringsgivaren tillhandahåller försäkringsskydd för försäkringstagaren och medförsäkrade personer i händelse att
ersättningsanspråk (för kroppsskada, egendomsskada eller förmögenhetsskada) väcks mot dessa personer av tredje part till följd
av en skadehändelse som inträffar i samband med ägande och användande av båten som angivits i försäkringsavtalet baserat på
lagbestämmelser avseende ansvar.

2. Medförsäkrade är :

a) ägaren (om denne inte är försäkringstagaren)

b) kaptenen, besättningsmedlemmar och gäster ombord på båten som godkänts av försäkringstagaren eller ägaren

c) personer som använder någon av båtens tenderbåtar eller utövar sport med vattensportutrustning eller dykutrustning som
tillhör fartyget med godkännande av försäkringstagaren eller ägaren och då detta sker i samband med användning av fartyget

§2 Utökad omfattning

1. Vattensportutrustning samt dykning

Försäkringsskyddet omfattar även ansvarsskador som uppstår vid användning av båtens tenderbåtar, vattensportutrustning samt 
dykutrustning under förutsättning att dessa uppstår i samband med användning av båten.

2. Vattenföroreningar

Försäkringsskyddet omfattar också ansvarsskador för direkta eller indirekta konsekvenser av förändringar i den fysiska, kemiska eller 
biologiska sammansättningen av en vattensamling inklusive grundvatten (vattenförorening), varmed förmögenhetsskada i samband 
med vattenföroreningar hanteras på samma sätt som egendomsskador.

3. Oavsiktlig aktivering av nödfallsräddningsmedel

Försäkringsskyddet omfattar också kostnader uppkomna för eftersökning- och undsättningskostnader som uppstår vid oavsiktlig 
aktivering av nödfallsräddningsmedel som EPIRB eller DSC när det inte föreligger någon nödsituation och dessa kostnader inte kan 
ersättas av annan försäkring eller på annat sätt.  (Subsidiärt ansvar).

4.Tilläggsförsäkring ansvar för skeppare.

a) Försäkringsskyddet enligt §1.1 omfattar också försäkringstagarens fysiska person samt besättningsmedlemmarna som 
medförsäkrade personer i fråga om lagstadgat ansvar som uppstår vid skadehändelser som sker i samband med ickekommersiell 
användning av fartyg som inte angivits i försäkringsavtalet (inklusive tenderbåtar som tillhör sådant fartyg) som chartrats eller 
hyrts av försäkringstagaren personligen och framförts av försäkringstagaren som skeppare (ansvarsförsäkring för skeppare).

b) För ansvarsskador som uppstår pga. skador som orsakats det chartrade eller hyrda fartyget och/eller dess utrustning, fasta 
inventarier, inredning och tillbehör av försäkringstagaren eller medförsäkrade personer så gäller denna ansvarsförsäkring för 
skeppare endast om sådana ansvarsskador uppstår på grundval av grov vårdslöshet där sådan vårdslöshet fastställts av ett 
behörigt organ som en domstol eller genom ett avtal som erkänns av försäkringsgivaren. I sådana fall är försäkringstagarens 
självrisk SEK 25.000.

c) Ersättning utbetalas endast enligt denna ansvarsförsäkring för skeppare om ersättningen inte kan utkrävas enligt något annat 
försäkringsavtal - i synnerhet om det föreligger en ansvarsförsäkring för vattensport för det chartrade eller hyrda fartyget.
(Subsidiärt ansvar).

Försäkringen gäller för det geografiska område som angivits i försäkringsbrevet. Att tillfälligt lämna seglingsområdet omfattas också 
av försäkringsskyddet men försäkringsgivaren måste informeras om sådana händelser utan dröjsmål. Försäkringsgivaren får i sådana 
fall påföra en rimlig tilläggspremie. Försäkringsskyddet jorden runt gäller enbart för ansvarsförsäkringen för skeppare enligt §2.4.

§3 Geografiskt område
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§4 Försäkringsavtalets omfattning

1. Försäkringsgivarens skyldigheter inkluderar att utreda ansvarsfrågor, bestrida omotiverade ersättningskrav och betala skadestånd då
ansvar har fastslagits genom ett juridiskt bindande avgörande, genom en uppgörelse som ingåtts eller godkänts av försäkringsgivaren
eller genom en bekräftelse från  eller som godkänts av försäkringsgivaren.

2. Försäkringsgivaren ska anses ha godkännande att betala och/eller neka ersättningsanspråk enligt punkt 1 ovan på uppdrag av
försäkringstagarna. Om försäkringsgivaren begär att ett ansvarsanspråk regleras genom erkännande, betalning eller förlikning och
sådan reglering misslyckas pga. försäkringstagarens agerande så är försäkringsgivaren under inga omständigheter skyldig att betala
extrautgifter för ersättning, ränta eller andra kostnader som orsakats av försäkringstagarens agerande. 

3. I fråga om omfattningen av den ersättning försäkringsgivaren kan betala ut så gäller att det försäkringsbelopp som angivits i
försäkringsavtalet är maximalt ersättningsbelopp per skadehändelse. Flera förluster som uppstår vid samma tidpunkt och av
samma orsak behandlas som en skadehändelse. Utlägg som försäkringsgivaren har - inklusive kostnader för förebyggande åtgärder
och mildrande av förlust - skall inte dras av från ersättningsbeloppet. Detta gäller emellertid inte för kostnader som uppstått vid
ansvarsersättning enligt amerikansk eller kanadensisk lag. I sådana fall skall sådana utlägg dras av från försäkringsbeloppet, även
om de uppkommit på försäkringsgivarens initiativ. Försäkringsbeloppet per skadehändelse, samt maximal totalersättning för alla
skadehändelser under ett försäkringsavtalsår, anges i försäkringsbrevet.

§5 Undantag för Ansvarsförsäkring

Följande omfattas inte av försäkringen:

1. Ansvarsskador som uppstår vid skadehändelser som inträffar då fartyget, dess tenderbåtar eller vattensportutrustning:

a) framförs av en ansvarig person som inte innehar nödvändiga officiella tillstånd för att framföra fartyget. Emellertid kvarstår
ersättningsskyldighet för resterande försäkrade personer om försäkringstagaren eller ägaren rimligen kunde anta att den
som var ansvarig för att framföra fartyget, hade nödvändiga tillstånd eller om personen som framförde fartyget utan tillstånd

b) används i motorbåtstävlingar eller försökslopp i samband med sådana där det enda målet med evenemanget är att nå så
hög fart som möjligt

2. Ansvarsersättningsanspråk som uppstår genom skadehändelser i samband med användning av dykutrustning där personen som
använder dykutrustning inte är behörig (innehavare av tillbörligt dykcertifikat). Detta gäller inte lektioner eller utbildning som ges
av en besättningsmedlem som är kvalificerad eller godkänd dykinstruktör.

3. Ansvarsersättningsanspråk som försäkringstagaren eller ägaren kräver av medförsäkrade personer för egendomsskador eller
ekonomiska förluster.

4. Ansvarsersättningsanspråk för egendomsskador som uppgår till mindre än SEK 2.000  mellan medförsäkrade. Detsamma gäller
ansvarsersättningsanspråk som medförsäkrade kräver av försäkringstagaren eller ägaren. 

5. Ansvarsersättningsanspråk som, på grund av separat avtal eller enligt annat åtagande överskrider annars gällande rättsliga
skyldigheter.

6. Ansvarsersättningsanspråk som baseras på, eller inkluderar, skadestånd i avskräckande och bestraffande syfte. (Punitive damages)

7. Ansvarsersättningsanspråk mot försäkringstagaren eller ägaren som uppstår vid olycksfall i arbetet som drabbat någon yrkesutövande 
besättningsmedlem anställd vid fartyget. Dessa omständigheter medger dock lagstadgad rätt att vända sig till part som tillhandahåller
socialförsäkring eller annan försäkringsgivare för arbetsolyckor. 

8. Ansvarsersättningsanspråk som uppstår för ansvar för vattenföroreningar (§2.2) där sådan vattenförorening orsakats av att man
introducerat eller dumpat miljöfarliga ämnen i en vattensamling eller genom på annat avsiktligt sätt påverkat en vattensamling.
Eller genom driftsmässigt  droppande eller tömning av olja eller andra vätskor från bränsletankslock, bränslesystem eller från
mekanisk utrustning som tillhör fartyget eller dess jollar. Genom avsiktligt underlåtande att uppfylla lagstiftning, förordningar eller
föreskrifter om vattenskydd; genom krigshandling, upplopp, civila oroligheter, ingripanden av högre myndigheter eller jordbävning
- samtliga dessa är också undantagna.
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DEL C. PERSONLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR

§1 Försäkringens omfattning

1. Försäkringen täcker olyckor som sker världen över i kausalt samband med användande av den båt som specificeras i
försäkringsbrevet och dess jollar på privata resor och regattor, under förtöjning, uppläggning och användning i hamnar, vid
transporten ut, och vid sjösättning, underhåll, service, konvertering och reparationsarbeten.  Utövande av sporter genom
användande av vattensportutrustning som tillhör båten, simning, snorkling och dykning täcks också av försäkringen förutsatt att
sådana aktiviteter utförs i anslutning till båten. 

2. Försäkringen täcker även olyckor som sker i samband med användning av en båt som försäkringstagaren har hyrt, och som
är under hans kontroll som skeppare. Hyresavtal som löper för mer än två veckor eller som är för kommersiella syften, eller
inkluderar deltagande i regattor eller tävlingar exkluderas.

3. Denna försäkring täcker även olyckor som sker under resor på land som inte varar längre än 48 timmar.

§2 Försäkrade personer

1. Försäkrade personer är ägaren till båten och följande personer: skeppare, besättningsmedlemmar, besökare, gäster och obetalda
auktoriserade personer som utför underhåll, service, transport ut, sjösättning, konvertering och reparationsarbeten. 

2. För det fall att en hyrd båt används i enlighet med §1 (2) ovan, så är enbart försäkringstagaren som skeppare och hans
besättningsmedlemmar försäkrade. 

§3 Försäkringsföremål

1. En olycka sker om den försäkrade personen ofrivilligt skadar hälsan på grund av en extern händelse som plötsligt påverkar hans
kropp (olyckshändelse). 

2. Följande kategoriseras också som olyckor: 

a) på grund av alltför stor ansträngning av benen eller ryggen, stukas en led, eller muskler, senor, ligament, eller ledkapslar är
spända eller trasiga eller så uppstår buk eller ljumskbråck. Detta gäller även för diskbråck så länge det inte finns någon tidigare
skada eller degeneration (se §5),

b) drunkning eller dödsfall genom kvävning under vattnet. Drunkning skall presumeras om den försäkrade personen faller över
bord och inte återfinns inom en månad,

c) skada på hälsan som typiskt sett hänför sig till dykning, såsom dykarsjuka eller barotrauma som drabbar licensierade dykare
eller dykare i träning, utan att det har varit möjligt att fastställa en olyckshändelse. Kostnader för nödvändig behandling i en
tryckkammare inkluderas också under §4 (4),

d) skada på hälsan som orsakas av plötslig flykt från gas, ånga, rök, dammoln, och syror,

e) den försäkrade personen eller de försäkrade personerna drabbas av rabies, stelkramp eller infekterade sår som orsakats
av en olycka,

f) matförgiftning som orsakats av en engångsförtäring av giftiga livsmedel, förutsatt att skadan uppstår inom 48 timmar och är
medicinskt diagnostiserad inom denna tidsperiod, och

g) skada på den försäkrade personens hälsa som orsakats under lagligt försvar mot, eller försök att rädda människor eller saker.
Kostnader för eftersökande och räddning omfattas också av §4 (3).

3. Kostnader för eftersökande och räddning omfattas också av §4 (3). 

4. En olycka sker också om den försäkrade personen skadar hälsan orsakat av att han har berövats mat eller mediciner eller genom
felaktig administration av livsnödvändiga mediciner eller livsmedel, som ett resultat av ett bortförande eller gisslantagande som
inleddes under försäkringens löptid.
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§4 Överenskommen ersättning

Den överenskomna ersättningen och försäkringsbeloppen återfinns i försäkringsbrevet. Försäkringen tillämpas i enlighet med ett 
system som bygger på ett totalbelopp. Beloppet per försäkrad person kan därför räknas ut genom att dividera det överenskomna 
totalbeloppet med antalet försäkrade personer ombord. Beloppet är begränsat till en överenskommen maximal summa per person. 
Följande bestämmelser skall tillämpas vid uppkomsten av ett försäkringsfall och vid fastställande av förmånen..

1. Invaliditetsersättning

a) Förutsättningar för att erhålla ersättning: 

 - Den försäkrade personens fysiska eller mentala kapacitet är permanent försämrad som ett resultat av en olycka (invaliditet).
 - En försämring är permanent om det är sannolikt att den varar i mer än tre år och ingen förändring i personens tillstånd
förväntas. 

 - Invaliditeten inföll inom tolv månader från olyckan och diagnostiserades av en läkare i skriftlig eller elektronisk form och 
försäkrad person riktade anspråk på att få ut ersättning genom att skicka ett läkarintyg till oss inom 15 månader från 
olyckan. 

 - Inga anspråk avseende invaliditetsersättning kan göras om den försäkrade personen dör som ett resultat av en olycka inom 
ett år från olyckan.  

b) Ersättningstyp och belopp

Invaliditetsersättning betalas som ett kapitalbelopp. 

Ersättningsbeloppet beräknas baserat på den försäkrade summan och den nivå av invaliditet som olyckan har orsakat. För det
fall att den försäkrade lider total förlust eller total funktionell oförmåga avseende någon av följande kroppsdelar och känsloorgan, 
skall följande grader av invaliditet tillämpas exklusivt: 

Arm 75%

Arm över armbågsleden 70%

Arm under armbågsleden 65%

Hand 60%

Tumme 25%

Pekfinger 16%

Annat finger 10%

Flera fingrar på samma hand 60%

Ben över mitten av låret 75%

Ben upp till mitten av låret 70%

Ben under knät 65%

Ben upp till mitten av smalbenet 60%

Fot 50%

Stortå 8%

Annan tå 4%

Öga 50%

Om synen på det andra ögat förlorats redan före olyckan 75%

Hörsel på ett öra 35%

Om hörseln på det andra örat förlorats redan före olyckan 50%

Luktsinne 15%

Smaksinne 10%

Röst 70%

För delvis förlust eller delvis försämring av en funktion så skall korresponderande del av procentsatsen tillämpas.

c) För andra kroppsdelar och känsloorgan bestäms graden av invaliditet enligt graden av försämring av den normala fysiska eller
mentala förmågan i sin helhet. Endast medicinska aspekter övervägs i denna bedömning. 

d) Om påverkade kroppsdelar eller känsloorgan eller dess funktioner var permanent skadade redan före olyckan, skall graden av
invaliditet reduceras med den tidigare graden av invaliditet. Denna bedömning görs i enlighet med §4 (1) (b) och (c) ovan.

För det fall att synen eller hörseln förloras i sin helhet vid olyckan, så skall inte en redan existerande permanent skada reduceras
med den procentsats som skadan kunde korrigeras med hörsel eller optiska hjälpmedel (hörapparat, linser, glasögon).
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e) Om flera kroppsdelar eller känsloorgan försämras genom olyckan så skall invaliditetsgraderna enligt med bestämmelserna ovan, 
adderas. Skadan kan dock aldrig överstiga 100 %. 

f) Ytterligare ersättning vid 90 % invaliditet. Dubbel invaliditetsersättning utgår om följande villkor är uppfyllda: Graden av invaliditet
prövas i enlighet med §4 (1) (b) till (e) ovan och olyckan skedde före den försäkrade personen fyllt 65 år, och olyckan leder till en
invaliditetsgrad om minst 90 % Den extra ersättningen skall vara begränsad till maximalt SEK 2.000.000 för varje försäkrad person.

g) Om den försäkrade personen dör av orsaker som ej är relaterade till olyckan, inom ett år efter olyckan, eller, oavsett anledning, 
senare än ett år efter olyckan, och om ett krav på invaliditetsersättning hade uppstått så skall ersättning utgå i enlighet med
graden av invaliditet som skulle ha varit basen för uträkningen enligt de medicinska bevisen. 

2. Dödsfallsersättning

a) Förutsättningar för ersättning

Det är en förutsättning att den försäkrade personen avlidit som ett resultat av olyckan inom ett år. Vänligen se de specifika
kraven i §7 (6) nedan. 

b) Beloppets storlek

Dödsfallsersättningen skall utbetalas i enlighet med den summa som avtalats.

3. Sjöräddning, hämtning och sökkostnader

Ett belopp upp till SEK 500.000 skall ersättas, av nödvändiga räddnings-, återhämtnings- och sökkostnader som ådragits offentliga 
eller privata organisationer, om den försäkrade personen har drabbats av ett nödläge på havet eller om personen precis undslapp 
nödläget, eller om ett sådant nödläge misstänks på grund av särskilda omständigheter, även om sökandet var fruktlöst.

4. Patienttransportkostnader

Transportkostnader som åsamkas som ett resultat av en olycka skall ersätta med ett belopp upp till SEK 500.000:

 - Kostnader för den medicinska transporten av den skadade personen, till ett sjukhus eller en specialistklinik,  
 - Extra kostnader för den skadade personens returtransport till hans hemvist, om sådana ytterligare kostnader var nödvändiga 
på grund av skadans natur,

 - I händelse av att en olycka sker utomlands, de extra kostnader som är förenade med resan hem eller för boende för 
minderåriga eller partners som reser med den försäkrade personen,

 - I händelse av att en olycka orsakar ett dödsfall, kostnaderna för återförandet av kvarlevorna till platsen för hemvist,
 - För det fall att ett dödsfall utomlands orsakats av en olycka, kostnader för en begravning utomlands som ett alternativ till 
återförande av kvarlevorna till platsen för hemvist,

 - Kostnaderna för en nödvändig vistelse i en tryckkammare för en certifierad dykare eller en dykare i träning.

5. Medicinska kostnader vid nödfall utomlands

Nödvändiga medicinska kostnader som har uppstått som ett resultat av en olycka, skall ersättas från SEK 500 till SEK 500.000 (upp 
till SEK 1.000.000 utanför Europa), dvs en skada som uppstår utanför den försäkrade personens hemland, och som kräver omedelbar 
behandling av en läkare och som inte kan skjutas upp tills den försäkrade personen har återvänt till sitt hemland. 

6. Kostnader för returtransporten av fartyget

a) Förutsättningar för ersättning:

Den försäkrade olyckan har krävt att skepparen omedelbart har lagts in på sjukhus. Invaliditet som orsakats av olyckan krävs inte
i detta fall. Returtransport för det försäkrade fartyget av skepparen är inte möjlig och det finns inte någon ersättningsskeppare
tillgänglig. 

b) Ersättningstyp och belopp

Försäkringen utsträcker sig till ett belopp om SEK 100.000 för den nödvändiga transporten av fartyget som specificeras i
försäkringsbrevet, till sin hemmahamn
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7. Kosmetisk kirurgi

a) Förutsättningar för ersättning

Det är en förutsättning för att ersättning skall utgå att den försäkrade personen har genomgått ett kirurgiskt ingrepp efter en
olycka som täcks av försäkringsavtalet.

Kosmetisk kirurgi är medicinsk behandling som utförs efter slutförandet av en terapeutisk behandling vars mål har varit att
korrigera en försämring av den försäkrade personens yttre, som orsakats av olyckan. 

Den kosmetiska kirurgin måste ske inom tre år från olyckan; för olyckor som minderåriga drabbats av inte senare än att de
uppnår 21-års ålder.

b) Ersättningstyp och belopp

Ett belopp upp till totalt SEK 100.000 skall utges som kompensation för styrkta läkarkostnader, andra operationskostnader,
nödvändiga kostnader för boende och sjukhusvård, samt kostnader för tandläkare och tandproteser efter förlust av framtänder
eller hörntänder, orsakad av olyckan. 

8. Tilläggsersättning

För ersättning specificerad under punkt 3 till punkt 7 så är det en förutsättning att tredje man (t.ex. en annan försäkringsgivare) inte 
är förpliktigad att utbetala ersättning, bestrider sin förpliktelse att utbetala ersättning eller har utgett ersättning som inte var tillräcklig 
för att täcka kostnaden. Om den försäkrade personen har flera olycksfallsförsäkringar med andra försäkringsgivare som är delaktiga 
i denna försäkring, så kan denna ersättning utkrävas endast under ett av dessa försäkringsavtal. Ersättning specificerad under punkt 
3 till punkt 7 tillämpas per försäkrad person per skadehändelse. Tillämpas dock inte vid sjöräddning, hämtning och sökkostnader 
under punkt 3 eller vid kostnader för returtransportkostnader under punkt 6, total sammanlagd kostnad för fartyget tillämpas därvid.

§5 Existerande sjukdom eller invaliditet

Om sjukdom eller invaliditet har bidragit till skada på hälsan eller konsekvenser av sådan skada på hälsan som orsakats av ett olycksfall, 
skall procentsatsen som avser grad av invaliditet reduceras vid händelse av invaliditet och försäkringsbeloppet skall reduceras i händelse 
av dödsfall, och om inte annat överenskommits, alla andra fall i proportion till sjukdomen eller invaliditeten. Om proportionen på 
bidraget uppgår till mindre än 35 % så skall reduktion ej ske. 

§6 Undantag från försäkringsskydd

Följande händelser faller utanför försäkringsskyddet: 

1. Olyckor som drabbar den försäkrade personen medan han avsiktligt begår ett brott eller försöker att begå ett brott. . 

2. Olyckor som orsakas direkt eller indirekt av krigs- eller inbördeskrigshandlingar. 

Försäkringsskyddet täcker emellertid tillfällen där den försäkrade personen oväntat drabbas av krigs- eller inbördeskrigshandlingar, 
vid resa utomlands. Detta försäkringsskydd löper ut vid slutet av den 14:e dagen som följer efter krigs- eller inbördeskrigsutbrottet
i det område i den stat där den försäkrade personen befinner sig. 

Detta utvidgande av försäkringsskyddet gäller inte vid resor till eller genom stater i vars territorium det redan råder krig eller
inbördeskrig. Det täcker ej heller aktivt deltagande i krig eller inbördeskrig eller olyckor orsakade av kärnvapen, biologiska- och
kemiska vapen, och i samband med krig eller krigsliknande tillstånd mellan Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan, Ryssland
eller USA. 

3. Olyckor som drabbar den försäkrade personen vid deltagande i motorsportsevenemang, inklusive anslutande testkörningar, om
målet med ett sådant event är att uppnå maximal hastighet. Detta är dock ej tillämpligt på seglingsregattor. 

4. Olyckor som drabbar betalda besättningsmedlemmar.

5. Olyckor som drabbar den försäkrade personen som professionell dykare eller certifierad idrottsman.
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6. Följande skador är också exkluderade: 

a) Blödningar från inre organ och hjärnblödning. Försäkringen täcker dock om en olycka som täcks av denna försäkring, enligt
§3 är den övervägande orsaken. 

b) Skada på hälsan som orsakas av strålning. Försäkringen täcker dock skada på hälsan som orsakats av utsättande för röntgen, 
laserstrålning, maserstrålning och artificiellt genererad ultraviolett strålning om det är resultatet av en olycka. 

c) Skada på hälsan som orsakats av terapeutiska behandlingar eller kirurgi på den försäkrade personens kropp. Försäkringen
gäller dock om de terapeutiska behandlingarna eller kirurgin, inklusive radiodiagnostisk och radioterapeutisk behandling
eller kirurgi, som utförs som ett resultat av en olycka som täcks av detta avtal och även gäller för våldshandlingar begångna
av tredje part. 

d) Infektioner, med undantag för de som specificeras i §3 (2) (e).

e) Förgiftning som har orsakats av att svälja substanser i fast eller flytande form med undantag för matförgiftning såsom det
specificeras i §3 (2) (f).

f) Onormal sinnesförvirring som är ett resultat av psykologiska reaktioner som inte direkt och kausalt kan hänföras till en psykisk
skada eller psykisk förlust, även om den psykiska förlusten eller psykiska skadan har orsakats av en olycka. 

g) Då en försäkrad person uppsåtligen har orsakat ett försäkringsfall skall försäkringsgivaren befrias från sin skyldighet att utge
ersättning enligt denna policy såvida inte försäkringstagaren är under 15 år eller led av en allvarlig psykisk störning.. 

h) Om en försäkrad person genom grov vårdslöshet har orsakat ett försäkringsfall eller förvärrat konsekvenserna av ett sådant
fall, kan ersättning till försäkringstagaren reduceras till ett skäligt belopp. Ovanstående skall även gälla när försäkringstagaren
i annat fall måste anses ha handlat, eller underlåtit att handla, med vetskap om att sådan handling eller underlåtelse medfört
en betydande risk för att skada skulle uppstå eller om försäkringstagaren annars har handlat vårdslöst. Detta skall dock inte
gälla om försäkringstagaren är under 15 år eller led av en allvarlig psykisk störning. 

§7 Skyldigheter vid försäkringsfall och konsekvenser vid överträdelse

1. Direkt efter en olycka som kan antas leda till att försäkringsgivaren blir skyldig att utge ersättning skall försäkringstagaren eller
den försäkrade personen konsultera en läkare, följa läkarens rekommendationer och underrätta försäkringsgivaren. . 

2. Skadeblanketten vi skickar till försäkringstagaren måste fyllas i sanningsenligt och skall returneras till oss omedelbart. All annan
relevant information som vi har efterfrågat måste anges på samma sätt. 

3. Om försäkringsgivaren hänvisar till en läkare skall den försäkrade personen även undersökas av sådan läkare. Försäkringsgivaren
står för de nödvändiga kostnaderna för detta, inklusive eventuellt inkomstbortfall. 

4. Om inkomstbortfallet inte kan fastställas för en självständigt förvärvsverksam person skall ett fast belopp om 1 ‰ dock max
SEK 5.000, av försäkringssumman utges för invaliditet.

5. De läkare som har behandlat eller undersökt den försäkrade personen måste vara auktoriserade att utfärda all efterfrågad
information, även om de har genomfört behandlingen eller undersökningen av andra anledningar, andra sjukhus eller annan
medicinsk inrättning, för andra försäkringsgivare, på grund av statlig sjukersättning eller arbetstagarförsäkring och myndigheter. Om
den försäkrade personen innan olyckan har gett sitt medgivande till en insamling av dennes personuppgifter skall försäkringsgivaren
informera om att en insamling görs. Den försäkrade personen kan invända mot att sådana data samlas in men en sådan invändning
kan leda till att den försäkrade personen förlorar sin rätt till att kunna göra anspråk på ersättning. Den försäkrade personen kan
när som helst begära att data endast samlas in om medgivande har givits för den specifika insamlingen. 

6. Om olyckan leder till ett dödsfall, så måste detta rapporteras till försäkringsgivaren omedelbart även om olyckan redan har
rapporterats. Om det är nödvändigt så skall försäkringsgivaren garanteras att en obduktion utförs av en utvald läkare.

7. Ytterligare tidsfrister måste följas vid särskilda ersättningskrav. Dessa tidsfrister rör dock förutsättningar att göra gällande anspråk
på ersättning och inte skyldigheter. 

8. Om den försäkrade personen oaktsamt bryter mot en skyldighet som orsakar skada för försäkringsgivaren har försäkringsgivaren
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möjlighet att reducera ersättningen med det belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Detta villkor skall endast 
aktualiseras om försäkringsgivaren skriftligt eller elektroniskt har uppmärksammat dig om att sådana konsekvenser kan inträffa. 

9. Om den försäkrade, eller annan som ansöker om ersättning från försäkringsgivaren, till följd av ett försäkringsfall, uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet lämnar felaktig information eller innehåller eller döljer information som är viktig för bedömningen av
om ersättning skall utgå, kan den ersättning som annars skulle ha utbetalats reduceras i enlighet med vad som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna.

Det är inte ett åsidosättande av en skyldighet i sig om den försäkrade personen inte konsulterar en läkare tills dess att den verkliga
omfattningen av olyckans konsekvenser blir känd, eller om den försäkrade personen initialt inte trodde att olyckan orsakade
några konsekvenser och därför inte genast gjorde något försäkringsanspråk, eller om en skyldighet oavsiktligt inte fullgjorts men
genast fullgjordes så fort skyldigheten identifierades.

§8 Betalningsdatum för ersättning

1. Ersättning som inte har formen av periodiska utbetalningar skall betalas senast en (1) månad efter att rätten till ersättning
har inträtt och försäkringsgivaren har fått sådan utredning presenterad för sig som rimligen kan krävas för att kunna fastställa
ersättningsskyldigheten och identiteten av sådan part till vilken betalning skall ske.

2. Försäkringsgivaren skall bära alla medicinska kostnader som uppkommer för att styrka ersättningsyrkandet för det fall han har
beställt intyget. Försäkringsgivaren skall inte bära några merkostnader..

3. Försäkringsgivaren skall betala ränta i enlighet med §6 räntelagen (1975:635) när betalning inte sker i tid.

Följande gäller för invaliditetsersättning: 

Om det inledningsvis endast är orsakerna till skyldigheten att tillhandahålla ersättning som är fastställda skall en skälig förskottsbetalning 
ske på begäran. Inom ett år från olyckan får endast invaliditetsersättning krävas upp till det överenskomna beloppet vid dödsfall
där behandling inte har slutförts.

4. Omprövning av invaliditetsgrad

a) Både försäkringsgivaren och den försäkrade personen har rätt att årligen få graden av invaliditet medicinskt omprövad.

Denna rätt gäller upp till tre år efter olyckan; för barn är rätten gällande till uppnåendet av 14 års ålder men inte längre än
fem år efter olyckan.

Denna rätt måste utövas av försäkringsgivaren tillsammans med hans förklaring gällande skyldigheten att tillhandahålla ersättning
i enlighet med §8 (1) och av försäkringstagaren före utgången av tidsfristen. För att försäkringstagaren skall kunna utöva sin
rätt till invaliditetsomprövning inom tidsfristen måste försäkringstagaren, i tillräckligt god tid före utgången av tidsfristen, ge
försäkringsgivaren möjlighet att instruera en läkare att undersöka den försäkrade personen. Tillkännagivande av önskan att
utöva denna rätt bör därför nå försäkringsgivaren inom tre månader från dagen för tillkännagivandet av skyldigheten att
tillhandahålla förmån, och senast tre månader före utgången av tidsfristen om fem år efter olyckan.

b) Om den slutliga bedömningen av graden av invaliditet för invaliditetsersättning i enlighet med §4 resulterar i en högre
ersättning än vi redan har lämnat skall ränta i enlighet med §6 räntelagen utges för tilläggsbeloppet.

§9 Särskilda bestämmelser vid uppsägning/hävning

1. I det fall försäkringsavtalet sägs upp/hävs av försäkringsgivaren är försäkringsgivaren skyldig att erbjuda varje enskild person som
omfattas av avtalet försäkring på liknande villkor som tidigare avtalats. Sådant erbjudande för fortsatt försäkringsgivande och är
gällande i tre (3) månader efter det att tidigare försäkringsavtal avslutats.

2. Försäkringsgivaren har rätten att häva avtalet i det fall premien inte har erlagt i tid såtillvida att fördröjd premieinbetalning är
betydande. Försäkringsgivaren är vid hävning skyldig att skriftligen meddela försäkringstagaren samt alla medförsäkrade personer. 
Upphävandet sker fjorton (14) dagar efter det att meddelandet skickats.

I det fall premien erlagts inom den stipulerade tidsramen om fjorton (14) dagar är avtalet uppfyllt av försäkringstagaren och
träder därmed i kraft. Det skriftliga meddelandet skall innehålla information om ovanstående förhållande
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§11 Rättsförhållandet mellan parterna

1. En medförsäkrad person får göra anspråk på ersättning grundad på olycksfallsförsäkringen genom att kontakta försäkringsgivaren
omedelbart utan försäkringstagarens medgivande. Om så sker, skall ersättningen betalas ut direkt till den försäkrade personen

2. Försäkringstagaren skall informera varje gemensamt försäkrad person om det befintliga försäkringsskyddet inom ramen för detta
avtal samt om rättigheterna för den försäkrade personen enligt §10 (1).

Försäkringstagaren ensam, och inte den försäkrade personen, är berättigad att utöva samtliga övriga rättigheter enligt detta avtal. 
Både försäkringstagaren och den gemensamt försäkrade ansvarar för fullgörandet av förpliktelserna

3. Alla bestämmelser som gäller försäkringstagaren skall tillämpas analogt avseende dennes efterträdare och andra som tar
försäkringen i anspråk.
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Del D. Allmän Del för AllA försäkringsvillkor, Del A till C.

Bestämmelserna i denna Allmänna del D gäller alla tidigare avsnitt i delarna A till och med C.

§1 försäkringens startdatum

försäkringen börjar gälla vid den tidpunkt som angetts i försäkringsbrevet.

§2 försäkringsperiod och uppsägning

1. försäkringsavtalet ingås för en period om ett år och förnyas per automatik ett år i taget. försäkringstagaren får när som helst
säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång.

2. om båten säljs så upphör försäkringsavtalet per överlåtelsedatumet. försäkringstagaren skall meddela försäkringsgivaren om
överlåtelsedatum, så att korrekt andel av premien kan återbetalas. ifall det finns en Yacht kasko-försäkring enligt del A och en
Yacht-ansvarsförsäkring för tredje part enligt del B, så har köparen tillfälligt försäkringsskydd enligt dessa villkor under två veckor
från överlåtelsedatum under förutsättning att köparen inte har någon invändning mot detta. för detta syfte så skall det angivna
beloppet i momentet utgöra försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkringen. i yachtkasko-försäkringen blir försäkringsbeloppet
köpeskillingen angiven i överlåtelseavtalet men inte överstigande tidigare försäkringsbelopp (överenskommet fast belopp).

§3 Borgen

om försäkringstagaren är förpliktad att tillhandahålla någon slags borgensåtagande för en försäkrad förlust eller skada eller, om det 
för sådan förlust eller skada, begärs borgen för att förhindra beslagtagande så skall försäkringsgivaren tillhandahålla en garanti eller 
betala begärt belopp i enlighet med dessa villkor.

§4 Allmänna undantag

försäkringsgivaren är inte skyldig att ersätta förluster, skador, krav eller olyckshändelser :

1. som uppstår medan fartyget används i andra syften än sport och nöje (exempelvis uthyrning utan besättning eller uthyrning där
besättning och skeppare ingår) emellertid anses användning i representationssyfte ingå i sport och nöje. om det finns en avsikt
att försäkra fartyget för andra syften än sport och nöje så behövs ett särskilt, i förväg upprättat, avtal för detta.

2. genom att någon person uppsåtligen orsakat skadan.

3. som orsakas av krig, inbördeskrig (undantaget fall beskrivna i Del C: §6.2) eller krigsliknande händelser samt närvaron av någon
form av krigsvapen som följd av krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser. eller som orsakas av fientlig användning av militära
resurser oavsett om sådan användning sker i samband med krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser.

4. som orsakas av terrorism eller politiskt våld, oavsett antalet inblandade personer. inte heller ersätts skador som orsakas av
upplopp, civil oro, strejk, lockout och arbetsmarknadskonflikt. inte heller ersätts skador eller förluster som orsakas av beslagtagande, 
konfiskering eller andra interventioner av högre myndigheter. 

5. som orsakas av kärnenergi inklusive radioaktiv strålning som frigjorts av kärnreaktioner. inte heller ersätts skador som uppstår
genom användning av kemiska, biologiska eller biokemiska substanser eller elektromagnetiska vågor som vapen eller genom
användning av elektroniska system som ett sätt att orsaka skada.

§5 Allmänna skyldigheter

1. försäkringstagaren är förpliktad att anmäla skada eller förlust till försäkringsgivaren utan dröjsmål. när det gäller ansvarsskador så
gäller detta varje skadehändelse som kan ge upphov till ansvarsersättningsanspråk enligt ansvarsförsäkring för tredje part. skador
uppkomna vid brand, explosionsskada, stöld, inbrott, vandalisering, rån, sjöröveri, förskingring och bedrägeri (under förutsättning
att dessa omfattas enligt särskilt avtal) måste utan dröjsmål anmälas vid närmaste polisstation.

2. försäkringstagaren är förpliktad att på eget initiativ vidta alla åtgärder som kan anses rimliga för att undvika och mildra förlust.
om försäkringsgivaren tillhandahåller instruktioner för detta så måste försäkringstagaren följa dem.
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3. försäkringstagaren är förpliktad att ge försäkringsgivaren detaljerade och korrekta rapporter om skador och till försäkringsgivaren
tillhandahålla all information som försäkringsgivaren anser nödvändig för att kunna fastställa ersättningsskyldighet för skadehändelser.  
försäkringstagaren måste kunna lägga fram för honom tillgängliga eller anskaffningsbara handlingar som styrker hans påståenden
på försäkringsgivarens begäran, om sådan begäran är rimlig.

4. försäkringstagaren är förpliktad att utan oskäligt dröjsmål anmäla riskökning som sker under avtalstiden. förpliktelsen avser endast
väsentlig modifiering av det namngivna fartyget under Ansvars- samt kaskoförsäkring. om försäkringstagaren försummar att
göra sådan anmälan, kan ersättningen från försäkringen sättas ned såtillvida att detta förhållande har påverkat skadans omfattning.

5. om en ansvarsskada leder till ett rättsligt förfarande är försäkringstagaren  förpliktad att överlämna åt försäkringsgivaren, eller
den försäkringsgivaren utser, att driva processen och föra försäkringstagarens talan.

6. ifall försäkringstagaren brister i sina åtaganden avsiktligen eller pga. grov vårdslöshet så har försäkringsgivaren rätt att reducera
ersättningen i proportion till hur allvarlig försäkringstagarens vårdslöshet varit.  om försäkringstagaren kan bevisa att denne inte
brustit i sina åtaganden avsiktligen eller genom grov vårdslöshet så skall inte ersättningen reduceras. försäkringstagaren skall också
erhålla full ersättning om denne kan bevisa att brytandet av sina åtaganden varken orsakade skadan eller påverkade fastställandet
av skadeförloppet. Detta gäller emellertid inte om försäkringstagaren brutit mot sina åtaganden på ett bedrägligt sätt.

7. Brott mot åtaganden som inträffat p.g.a. ringa försumlighet eller utan att det är försäkringstagarens fel påverkar inte försäkringsgivarens 
ersättningsplikt.

§6 Avtalsparternas rättsliga status

1. med undantag av bestämmelserna enligt del C §10.1, så är försäkringstagaren exklusivt berättigad till att utöva de medförsäkrades
rättigheter.

2. försäkringstagarens åtaganden fastställda i dessa villkor, gäller också med avseende på andra försäkrade personer. Både
försäkringstagaren och de medförsäkrade är ansvariga för att fullgöra dessa åtaganden.

§7 Andra försäkringsavtal

Andra försäkringsavtal som gäller för samma försäkringsobjekt gäller med företräde framför detta avtal (subsidiaritet). med undantag 
av ersättning enligt del C §4 stycke 3-7, så gäller detta inte för Yacht-personlig olycksfallsförsäkring enligt del C.

§8 meddelanden och avsiktsförklaringar

samtliga meddelanden och avsiktsförklaringar från försäkringstagaren inom dessa försäkringsavtals omfattning som är avsedda för 
försäkringsgivaren är giltiga om de riktas till företaget Pantaenius.

§9 sanktionsklausul

försäkringsgivaren är inte skyldig att utge försäkringsersättning om det skulle medföra att försäkringsgivaren gör sig skyldig till brott 
mot eller drabbas av sanktioner som grundas i bestämmelser om handelssanktioner eller liknande bestämmelser.

§10 Allmänna bestämmelser

1. förutom om annan överenskommelse ingåtts, så skall samtliga betalningar som försäkringsgivaren och försäkringstagaren gör ske i
den valuta som anges i försäkringsavtalet.

2. Det är överenskommet att svensk lag skall tillämpas. Bestämmelserna i den svenska lagen för försäkringsavtal (fAl,
försäkringsavtalslagen) skall gälla för detta avtal.

3. Tvister som uppstår i anledning av detta försäkringsavtal ska avgöras i första instans av Malmö Tingsrätt.
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4. ersättningskrav som uppstår genom försäkringsavtalet får inte överlåtas utan försäkringsgivarens uttryckliga tillstånd. ersättningskrav
i samband med skadeslöshet enligt del B kan varken överlåtas eller ingås förbindelse om före dess slutgiltiga avgörande utan
försäkringsgivarens godkännande. överlåtelse till tredje part som lidit förlust är tillåten.

5. om försäkringsavtalet utfärdas av mer än en försäkringsgivare så är deltagande försäkringsgivare endast ansvariga för sin andel,
det finns inget solidariskt ansvar. samtliga avtal mellan den försäkringsgivare som försäkrat störst andel och försäkringstagaren är
bindande för alla andra deltagande försäkringsgivare. Pantaenius tillhandahåller på förfrågan till försäkringstagaren en lista med
namn och andelar för deltagande försäkringsgivare.

§11 Identifikation med den försäkrade

I enlighet med med Försäkringsavtalslagen 4 kap. 8 § skall den försäkrades handlande likställas med den som med den försäkrades 
samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen.

§12 Säkerhetsföreskrifter

Vi på Pantaenius anser att det är både riktigt och naturligt att du som är aktsam, skall få bättre ersättning än den som eventuellt 
inte är det. Istället för att dela upp aktsamhetskraven på olika sidor i villkoren, har vi samlat domsamma här nedan för att göra det 
tydligare och enklare att läsa. 

Aktsamhetskraven är till för att förhindra eller begränsa skada. Vid försummelse att följa aktsamhetskraven kan ersättningen 
minskas med upp till 100 %, beroende på hur stor betydelse försummelsen har haft för skadans inträffande, graden av vårdslöshet 
eller uppsåt samt övriga omständigheter.

Utöver villkorens aktsamhetskrav, gäller också lag, förordningar och allmänna föreskrifter samt instruktioner och 
försiktighetsåtgärder från tillverkare, som grund för ett eventuellt aktsamhetsavdrag

Vid allvarlig eller upprepad försummelse kan du bli helt utan ersättning.

Allmänna aktsamhetskrav

•  Ingen under påverkan av alkohol eller andra droger är tillåten att medverka vid framförandet av båten. I händelser enligt ovan 
    görs normalt en avskrivning med 100% av ersättningen.

•  Reparationer, elektriska installationer, utrustning eller förändringar av en båts konstruktion, måste utföras fackmässigt och enligt  
    tillverkares rekommendationer.

•  Båten skall framföras i enlighet med gällande sjövägsregler tillsammans med andra regler eller föreskrifter avsedda att förebygga 
    och minska olyckshändelser.

•  Båt och utrustning skall ägnas relevant tillsyn samt normalt och ändamålsenligt underhåll.

•  Båt som är utrustad med pentry, värmare eller annan utrustning som kan ge öppen låga, skall båten vara utrustad med minst 1 
    ändamålsenlig brandsläckare. Båt över 10 meter skall ha minst 2 ändamålsenliga brandsläckare.

•  Båten skall när den är sjösatt och används, hållas i ett sjödugligt skick.

•  Båten skall hållas länsad och en eventuell tender/dinge skall förvaras så att man inte riskerar  vattenfyllning av densamma.

•  Finns det enligt din vetskap existerande ej åtgärdade strukturella skador eller förändringar gjorda på båten som avsevärt skiljer 
    sig från båtmodellens originalutförande avseende motorstyrka, struktur, riggning eller elektriska och mekaniska installationer eller 
    som kan påverka försäkringen, skall detta meddelas Pantaenius.

Aktsamhetskrav för sjöskada

•  Skepparen skall uppfylla myndigheters krav på nautisk kompetens

•  Bemanning och utrustning skall vara anpassad för att genomföra den planerade färden på ett säkert sätt.

•  Kepparen skall hålla god utkik och båten skall framföras med gott sjömanskap. Farten skall anpassas med hänsyn till sikt, trafik, 
    väder och övriga förhållanden till sjöss eller ombord.
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•  Båten skall alltid förtöjas för storm och så att den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen. Förtöjningsgods skall vara 
    i gott skick och anpassat för båten. Ligger båten för ankar kan båten högst tillfälligtvis lämnas utan uppsikt.

•  För navigering skall alla hjälpmedel som kan öka säkerheten användas. Sjökort skall vara giltiga och hållas uppdaterade.

•  Vid vinterförvaring i sjön skall båten hållas över fryspunkten och ges relevant tillsyn.

Aktsamhetskrav vid uppläggning och transport

•  Vid upptagning och sjösättning skall detta ske med för ändamålet avsedd utrustning.

•  Vid landförvaring skall båten vara stöttad och pallad på ett ändamålsenligt sätt, stöttor eller vagga skall vara anpassade för 
    båten.

•  Vid av och påriggning, skall för ändamålet avsedd utrustning, mastkran eller kranbil användas.

•  Båten skall skyddas från kraftiga vindar, överbrytande sjö och högvatten.

•  Vid transport skall för ändamålet anpassad utrustning användas. Trailer skall kopplas till dragfordonet enligt tillverkares 
    rekommendationer.

•  Vid arbete på båten skall detta utföras på ett säkert sätt.

Aktsamhetskrav vid stöld

•  Utombordsmotor som bultas fast vid båten skall vara låst med av stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt bultlås klass 3. 
    Utombordare som inte bultas fast skall låsas med godkänd klass 3 kätting och eller hänglås. För vissa motorer finns 
    ytterligare krav, dessa finns då med och beskrivna i försäkringsbrevet.

•  Tillbehör som inte är fast monterad skall då det inte används förvaras i låst utrymme dit ingen utomstående har tillgång. 
    Instrument anses inte vara fast monterat om det sitter i bygel.

•  Släp eller trailer skall avmobiliseras antingen genom att låsas fast eller låsas med trailerlås. Alternativt kan samtliga hjul 
    avlägsnas.

Aktsamhetskrav vid brand

•  Batteriladdningsutrustning skall alltid vara avsedd för marint bruk. Utrustningen skall vara dubbelisolerad och 
    helautomatisk med underhållsladdning. Utrustningen skall vara korrekt installerad och av behörig fackman om detta 
    krävs.

•  När båten står på land, får inte värmare eller annan laddningsutrustning än sådan som nämns ovan användas utan att 
    båten är under ständig uppsikt.

•  Gasolinstallation skall vara utförd av behörig fackman och varje förbrukare skall vara försedd med avstängningskran.

•  Anordningar som drivs med brandfarlig vätska eller gas, skall installeras av behörig fackman och tillverkares instruktioner 
    skall följas vid användning.

•  Brandfarlig vätska eller gas skall förvaras i därför avsett kärl.

–– Del D. Allmän Del för AllA försäkringsvillkor, Del A till C. / sida 4 –
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Begrepp som definieras i ordlistan förekommer i villkoren

tillbehör

Flyttbara föremål som inte utgör del av fartyget men som permanent fyller en väsentlig funktion för fartygets användning och 
därför har ett spatialt förhållande till fartyget. Tillbehör är särskilt anskaffade för fartyget och förvaras vanligtvis permanent på 
fartyget.

stöldskyddsutrustning, kommersiellt tillgänglig

Stöldförebyggande utrustning, lämplig och avsedd för att skydda egendom mot stöld. Det kan vara ett bultlås till en utombordsmotor 
eller ett hänglås för ett förvaringsutrymme ombord.

förarlicens

Nödvändig officiell licens för att framföra fartyget i enlighet med nationella bestämmelser.

inbrott

Ett inbrott inträffar om en förövare avsiktligen bryter sig in i eller tar sig in i ett låst slutet utrymme, bryter sig in med en oäkta nyckel 
eller något annat verktyg avsett för att ta sig in i ett slutet utrymme på olämpligt sätt. Inbrott föreligger också om förövaren 
gömmer sig i utrymmet. Inbrott inkluderar också stöld av egendom som är särskild stöldskyddsutrustad genom låst förvaring eller 
någon annan skyddsutrustning.

kommersiell användning, användning för sport och nöje

Kommersiell användning föreligger om det försäkrade fartyget används i samband med en affärshändelse eller affärstransaktion. Detta 
innefattar dock inte användande för representation som exempelvis en dagsutflykt med affärspartners. Med användning för sport 
och nöje avses användning för förströelse under fritiden.

Geografiskt område

Det geografiska område där kasko- och ansvarsförsäkringen är giltig. Skyddet som finns i personolycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring 
för skeppare gäller jorden runt.

sedvanlig förvaring

Om den försäkrade egendomen är upptagen ur vattnet så omfattas den av kaskoförsäkringen om detta är sedvanligt för den försäkrade 
egendomen. Med detta avses till exempel vinterförvaring eller varvsvistelse.

skador i hyrd egendom

Skador i egendom som försäkringstagaren hyrt.

tenderbåt

Med tenderbåt avses en båt som enbart används i samband med det försäkrade fartyget. Sambandet föreligger t.ex. när den 
används som transportmedel mellan fartyget och land och tillbaka eller för simning och fritidsaktiviteter. Användning av tenderbåt 
inbegriper då den seglas bort från det försäkrade fartyget och sedan avslutar sin resa tillbaka vid fartyget.

En tenderbåt kan bara vara någonting som passar det försäkrade företagets typ och storlek och som kan transporteras sjömansmässigt 
på det försäkrade fartyget (dävert, riggad på däck, etc.)

Invaliditet/Funktionsnedsättning

Permanent nedsättning av fysisk eller mental kapacitet orsakad av olycksfall.
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fast avtalat värde

Det försäkrade värdet är fastslaget, enligt principen om avtalat återanskaffningsvärde, i försäkringsbrevet och betalas ut i händelse av 
total förlust av fartyget.

inventarier

Fasta inventarier, möbler så som skåp, bord, sängar och mattor.

force majeure

En yttre, icke-operativ och oförutsägbar händelse som inte kan undvikas även vid största försiktighet.

försäkrad person

Förutom försäkring för egendom, är försäkrade personer de personer som omfattas av moment i försäkringsvillkoren, även om de 
inte är försäkringstagare. Till exempel enligt ansvars- och personolycksfallsförsäkringen så är försäkrade personer samtliga personer 
förutom skepparen/kaptenen så som gäster och besättning.

rättsskydd

Ärende om rättsskydd inträffar om det sker ett verkligt eller påstått brott mot juridiska åtaganden eller andra juridiska bestämmelser. 
Rent förebyggande rådgivning ingår inte.

engångsbetalningssystem

Enligt engångsbetalningssystemet, beräknas ersättning per person för en försäkrad händelse enligt personolycksfallsförsäkringen. Detta 
innebär att det fasta försäkrade beloppet delas mellan antalet personer ombord. Ersättning per försäkrad person är begränsat till 
ett maximalt ersättningsbelopp.

maskinell utrustning

Det huvudsakliga framdrivningsmaskineriet inklusive drev, axlar, propellrar, hjälp- maskiner och komponenter, vattenbehandlingssystem, 
kylsystem, kraftgeneratorer och -transformatorer, pumpar, dävertar och kranar liksom elektriskt och/eller hydrauliskt manövrerade 
vinschar och servomotorer. Detta inkluderar inte rör, armaturer, och lagrings- eller servicetankar med tillhörande utrustning.

skyldigheter

Den försäkrade personens skyldigheter enligt villkor eller enligt lag. Detta inkluderar t.ex. att rapportera skada eller förlust utan dröjsmål. 

delförlust

Reparerbar skada på försäkrad egendom. Kostnaderna för nödvändig reparation understiger belopp enligt fast avtalat värde. 

personliga tillhörigheter

Privata ting för daglig användning som kan tillhöra någon person, vanligtvis förvarat på personen och inte en del av utrustning, fasta 
inventarier eller inredning på fartyget som exempelvis mobiltelefoner, solglasögon, kläder, bärbar dator (förutom om den endast 
används för navigering). Personliga tillhörigheter förblir inte stadigvarande ombord när skeppet lämnas.

Regattor, motorbåttävlingar

Regattor är seglingstävlingar som hålls med viss föreskriven rutt. Motorbåttävlingar är ett tävlingsengagemang för motoriserade båtar.
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räddning, bärgning

All aktivitet som utförs för att hjälpa ett fartyg i fara i farbara eller andra vatten.

ansvarsförsäkring för skeppare

Ansvarsförsäkring för skeppare är ett moment i Ansvarsförsäkring. I momentet ingår ansvar i samband med fartyg som chartrats 
eller hyrts av försäkringstagaren. Skador på själva fartyget är bara försäkrade om de orsakas av grov försumlighet, en självrisk om SEK 
25.000 tillämpas. Momentet kan endast ianspråktagas subsidiärt, d.v.s. förutsatt att inget annat försäkringsskydd föreligger.

stationärt fartyg

Det försäkrade fartyget är stationärt om det är ankrat eller förtöjt i land.

subsidiaritet

Ersättning kan bara tillhandahållas enligt dessa försäkringsavtal om den inte redan finns tillgänglig till försäkringstagaren från något 
annat försäkringsavtal. För personlig olycksfallsförsäkring gäller detta enbart för följande ersättningstyper: sjöräddning, kostnader för 
eftersökning och räddning, patienttransportkostnader, kostnader för återlämning av fartyget, kosmetisk kirurgi.

teknisk utrustning

Nödvändig och sedvanlig utrustning för att framföra fartyget säkert.

totalförlust

Den försäkrade egendomen är så skadad att den inte går att reparera eller helt och hållet förstörd, d v s fysiskt förstörd eller förlorad. 
Totalförlust inträffar, t.ex., om det försäkrade fartyget förstörs i en brand eller förloras permanent vid stöld.

trailers och vaggor

En trailer är en slipupptagningsvagn eller båtkärra lämplig och avsedd för att transportera det försäkrade fartyget. Vaggor är stöd som 
är lämpliga och avsedda för att förvara fartyget på land.

transport

Transport av den försäkrade egendomen inbegriper all förflyttning på land, till sjöss eller med luftfrakt. Transport av fartyget påbörjas 
när lyftanordningen fästs eller när fartyget anbringas på en båtkärra. Transport inbegriper inte användning av kranar och slipar och 
någon förflyttning där fartyget inte lämnar varvet eller hamnen.

fartyg

Det fartyg som angivits i försäkringsbrevet.

fartyg, hyrt eller chartrat

Täckning existerar för ansvarsförsäkring och personolycksfallsförsäkring, men är begränsat i vissa fall, i händelse att försäkringstagaren 
chartrar eller hyr ett annat fartyg än det som angivits i försäkringsavtalet.

vattensportsutrustning

Nödvändig utrustning för att utöva sport både i och utanför vattnet. Detta inkluderar t ex vattenskidor, surfingbrädor, wakeboards, 
paddelsurfingbrädor, kajaker och vattenskotrar.

avlägsnande av vrak, sluthantering

Tekniska åtgärder för att flytta skadat eller förlist fartyg i syfte att därefter sluthantera detsamma.




