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Livstrygghetsbolag - för ekonomi, hälsa och trygghet 
Att trygga livet för de närstående är för många det viktigaste i livet. När man känner sig trygg, 
vågar man leva mera och fullständigare. Vi är ett kundägt livstrygghetsbolag. Det betyder att 
tryggheten, ekonomin och hälsan för våra kunder och deras närstående är en hjärtesak för oss.

Egenförmån belönar
Vi ger dig förmåner utgående från i vilken 
omfattning du koncentrerar dina ärenden  
till LokalTapiola. Rabatten på premier kan  
vara upp till 17 %. lahitapiola.fi/egenforman

S-gruppens Bonus
Du kan få S-gruppens Bonus för de flesta av 
våra skade- och livförsäkringar. Bonusen kan 
som mest vara 5 %. lahitapiola.fi/bonus

Som ägarkund i LokalTapiola 
får du förmåner och kan 
påverka
I ett ömsesidigt bolag ägs bolaget av försäk-
ringstagarna. Som vår ägarkund drar du nytta 
av bolagets resultat och kan påverka vår 
verksamhet. 

Försäkringsuppgifter i 
nättjänsten
Uppgifterna i försäkringsavtalet och de därtill 
anslutna villkoren hittar du i nättjänsten.  
I nättjänsten kan du också vid behov göra 
ändringar i dina försäkringar. Dina försäk-
ringsärenden finns behändigt med dig i  
Livstrygghetsappen. 

Ladda ner 
Livstrygghetsappen 
från App Store eller 
Google Play Store.
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Båtförsäkring
Låt LokalTapiola ta hand om försäkringsskyddet för din båt, så kan du åka till 
sjöss utan bekymmer. Bland LokalTapiolas båtförsäkringar hittar du en lämp-
lig försäkring för din båt, om du sedan seglar eller åker motorbåt. Försäk-
ringen skyddar din båt och dess utrustning och gäller året om. Du kan alltid 
använda din båt när du behöver den. 

LokalTapiolas Båtförsäkring beaktar dina behov och är flexibel enligt båtens 
typ och egenskaper. Båtförsäkringen är avsedd för fritidsbåtar i privat bruk 
men genom separat överenskommelse och mot en tilläggspremie kan man 
även försäkra båtar som används i förvärvssyfte eller hyrs ut.

I denna produktfakta redogör vi för det centrala innehållet och de väsentliga 
begränsningarna i försäkringarna. Detaljerade uppgifter om båtförsäkringen 
finns i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, enligt vilka vi ersätter en 
skada som inträffar. 
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Rätt försäkring för din båt
Bas Båtförsäkring omfattar grundbehoven för 
din båt. Den ersätter stöld-, skadegörelse- och 
brandskador samt bl.a. skador som inträffar i 
samband med sjösättning, transport eller 
förvaring på land. Förvaring och transport är 
ett valbart skydd som du också kan utesluta. Till 
exempel grundstötningar, bottenkänningar och 
sammanstötningar lämnar på ditt eget ansvar. 

Med Omfattande Båtförsäkring är din båt 
skyddad på land och vatten, både när det är 
vindstilla och i storm samt vid sammanstöt-
ningar och bottenkänningar. Försäkringen gäller 
även när båten ligger vid bryggan eller är i 
vinterförvaring samt under lyftning, sjösättning 
och transport. Till Omfattande Båtförsäkring 
kan också anslutas Skydd för maskinbräckage 
eller Mast- och riggskydd samt Finansierings-
skydd för en båt som köpts med finansiering. 

Kontakta LokalTapiola. Vi hjälper dig att kart-
lägga dina försäkringsbehov och välja ett 
lämpligt försäkringsskydd för din båt.

Var gäller försäkringen?
Båtförsäkringen gäller i
• Östersjön med vikar (inklusive S:t Petersburg)
• Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks 

vattenområden samt sjöar (med undantag 
av Färöarna och Grönland)

• Kattegatt och Skagerrak på östra sidan av 
linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven

• Saima och Kiel kanal. 

Försäkringen gäller också under förvaring på 
land i Finland, Sverige, Norge och Danmark 
samt under transporter i och mellan dessa 
länder. 

Om du vill använda båten utanför de nämnda 
områdena, fråga oss om en utvidgning av 
giltighetsområdet. 

Försäkring för en motorbåt gäller inte vid 
deltagande i hastighetstävling eller övning inför 
tävling. 

Försäkra din båt till dess rätta värde
Välj för båten och dess utrustning samt motor 
ett försäkringsbelopp som motsvarar deras 
gängse värde. Om skadan är större, förblir den 
överstigande andelen på ditt eget ansvar. Det 
lönar sig inte att välja ett försäkringsbelopp 
som är högre än gängse värdet eftersom 
egendomens gängse värde är övre gränsen för 
ersättningen, dock högst försäkringsbeloppet 
som antecknats i försäkringsbrevet eller maxi-
miersättningen som separat anges i försäk-
ringsvillkoren. 
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Vad omfattar 
Båtförsäkringen?
Med båt avses en helhet som består av skrovet, 
huvudmotorn, riggen och seglen i en segelbåt 
samt den utrustning och de fasta anläggning-
arna som hör till båten.

Försäkringen ersätter, enligt omfattningen av 
det valda skyddet, skador på en båt i privat 
bruk och dess utrustning.

Båt eller dess del Ingår i försäkringen?

Båtens skrov med styranordningar ja

Motor eller motorer med utrustning ja

Mast, bom, fast och löpande rigg, segel ja

I båten fastinstallerade elektroniska anordningar med program, såsom till exempel radar och 
plotter, som behövs för båtlivet

ja

Utrustning för båtliv t.ex. ankare, rep, fendrar ja

På båten fastmonterade spöhållare ja

Säkerhetsutrustning, t.ex. flytvästar och livbojar samt nödraketer och facklor ja

Båtdynor, sängkläder och båtservis ja

Lösa elektroniska anordningar som används då man färdas till sjöss med båten. ja, sammanlagt upp till högst 
2 000 euro

Föremål som förvaras i båten och hör till båtlivet såsom kikare, flytdräkter och med dem jämför-
bara skyddskläder som behövs för båtlivet 

ja, sammanlagt upp till högst 
2 000 euro

Verktyg och båtens reservdelar som förvaras och är avsedda att användas i båten ja, sammanlagt upp till högst 
2 000 euro

Båtens räddningsflottar och jollar ja, sammanlagt upp till högst 
2 000 euro

Båtens hjälpbåt samt dess motor vars effekt är högst 5 hästkrafter (3,7 kW) ja, sammanlagt upp till högst 
2 500 euro

Båtbockar, presenningar, båtslip och en oregistrerad förvaringstrailer ja, sammanlagt upp till högst 
2 000 euro

Båtens transportanordningar t.ex. trailer (registrerad) nej

Fiske- och dykarutrustning nej (för dessa kan fås ett 
tilläggsskydd)

Bojutrustning nej

Bränslen och smörjmedel nej

Livsmedel och drycker nej

Vad ingår inte i 
Båtförsäkringen?
I Båtförsäkringen ingår utrustning som hör till 
båten och är avsedd för dess användning men 
inte annan egendom som förvaras eller som 
man har med sig i båten såsom mobiltelefoner 
eller annan lösegendom. Som skydd för dessa 
lönar det sig att teckna LokalTapiolas Hemför-
säkring. 

Föremål för Båtförsäkringen är till exempel inte 
heller
• en båt som används för uthyrning eller i 

förvärvssyfte, om man inte separat kommit 
överens om detta

• anordningar som strider mot eller installe-
rats i strid med säkerhets- eller myndighets-
bestämmelser

• specialmålningar, dekaler och tejpningar 
som ursprungligen inte hör till båten

• båtens registrerade transportanordningar, 
bojutrustning, bränslen eller smörjmedel.
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Vad ersätter vi från Båtförsäkringen?
Skydd Vad ersätts? Ingår i Omfattande 

Båtförsäkring?
Ingår i Bas 
Båtförsäkring?

Brand Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös, 
sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

ja ja

Stöld och skadegörelse Ersätter skada som det försäkrade objektet orsakats 
av stöld eller stöldförsök, uppsåtlig skadegörelse, 
olovligt bruk eller försök till det eller av inbrott i en 
låst båt eller ett låst utrymme i båten.

ja ja

Förvaring och 
transport

Ersätter skador till följd av en plötslig och oförutsedd 
yttre händelse, såsom sammanstötning i samband 
med att båten sjösätts eller lyfts upp ur vattnet, 
bräckage till följd av sammanstötning i samband med 
att masten tas upp eller ner, sammanstötning på land 
i samband med förvaring såsom att ett träd faller på 
båten eller att ett fordon kolliderar med båten eller 
sammanstötning som båten, motorn eller båtens 
transportmedel orsakas under transport. 

ja Kan uteslutas

Storm och 
naturfenomen

Ersätter skada som orsakats av storm, tromb eller 
fallvind. Från försäkringen ersätts också att båten 
sjunker till följd av exceptionellt störtregn.

ja nej

Skada till följd av båtliv Ersätter en plötslig och oförutsedd skada på 
försäkringsobjektet till sjöss vilken beror på grund-
stötning, bottenkänning eller sammanstötning med 
ett fast eller flytande föremål till sjöss, såsom med en 
brygga, stockar som flyter under vatten eller annan 
farkost.

ja nej

Båtansvarsförsäkring Ersätter om båtens förare med den försäkrade båten 
orsakar skada på utomstående för vilken föraren 
enligt lag är ersättningsskyldig.

ja ja

Båträttsskydds-
försäkring

Ger möjlighet till att vid behov anlita en advokat i 
ärenden som gäller framförande och ägande av en 
båt i privat bruk.

ja ja

Skydd för 
maskinbräckage

Ersätter vissa bräckageskador på motor. kan inkluderas nej

Mast- och riggskydd Ersätter vissa bräckageskador på mast och rigg. kan inkluderas nej

Skydd för fiske- och 
vattensportutrustning

Ersätter vissa skador på fiske- och vattensport-
utrustning som finns i båten.

kan inkluderas nej

Finansieringsskydd Ersätter till finansieringsbolaget vissa skador på  
en båt som köpts med finansiering.

kan inkluderas nej

Tilläggsskydden som kan inkluderas i 
Omfattande Båtförsäkring
Skydd för maskinbräckage

Skydd för maskinbräckage ersätter bräcka-
geskador på motor vilka plötsligt och oförutsett 
orsakats av interna orsaker. Skydd för maskin-
bräckage kan beviljas för serietillverkade moto-
rer som är under 10 år gamla. Skyddet upphör 
när motorns åldersgräns på 15 år uppnås. 

Service på motorn ska utföras regelbundet av 
en auktoriserad servicefirma. Från Skydd för 
maskinbräckage ersätts till exempel inte skada 
som beror på slitage eller bristfällig service eller 
skada för vilken någon annan svarar till exempel 

enligt garanti. De allmänna begränsningsvillko-
ren för Båtförsäkringen gäller Skydd för 
maskinbräckage. 

Mast- och riggskydd

Från Mast- och riggskydd ersätts plötsliga och 
oförutsedda bräckageskador på mast, rigg och 
bom samt skador som till följd av en sådan 
skada orsakas segel- och mastutrustningen. 
Skyddet kan beviljas en segelbåt eller motor-
seglare som är under 20 år gammal. Försäk-
ringen upphör när båtens åldersgräns på 25 år 
uppnås. Mast- och riggskydd ersätter inte om 
båten seglas med större segelyta än vad den är 
konstruerad för eller vad som rekommenderas 
av tillverkaren.
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Skyddet ersätter inte heller skada som till 
exempel orsakats av slitage på löpande linor.

De allmänna begränsningsvillkoren för Båtför-
säkringen gäller också Mast- och riggskydd.

Skydd för fiske- och vattensportutrustning

Du kan skaffa tilläggsskydd för fiske-, vat-
tensport- och dykarutrustning som du äger och 
som finns eller förvaras i båten. Från försäk-
ringen ersätts skador på denna utrustning till 
följd av brand, storm, stöld eller skadegörelse. 
Försäkringen ersätter även skada som orsakats 
av att försäkrat redskap eller försäkrad utrust-
ning plötsligt och oförutsett lossnat, fallit i 
vatten eller försvunnit till följd av detta, om 
skadan är en följd av sammanstötning. Försäk-
ringen ersätter inte stöld av utrustning eller 
redskap som varit olåsta eller kan lösgöras utan 
verktyg eller som förvarats i ett olåst utrymme. 
Försäkringen gäller i den båt som är försäkrad. 

Ersättningsexempel

Det sker ett inbrott i båtens låsta förvarings-
låda och spön och beten som förvarats där blir 
stulna. Skadan ersätts.

Båtansvarsförsäkring

Båtansvarsförsäkring ger skydd om båtens 
förare – du eller någon annan – orsakar utom-
stående en skada för vilken ni är ersättnings-
skyldiga. Skyddet är båtspecifikt och försäk-
rade är båtens ägare, innehavare samt en 
person som framför båten med ägarens eller 
innehavarens tillstånd.

Från Båtansvarsförsäkringen ersätts en person- 
eller sakskada som den försäkrade av oaktsam-
het eller ovarsamhet har orsakat annan och för 
vilken den försäkrade i egenskap av privatper-
son har ersättningsansvar enligt gällande rätt.

Försäkringen ersätter t.ex. inte
• skada, som orsakats den försäkrade själv 

eller en person som bor i samma hushåll
• skada på egendom som man har under 

behandling, skötsel eller lånat
• skada på en vattenskidåkare som dragits 

med den egna båten
• skada som orsakats uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet.

Vid sakskador är försäkringsbeloppet 1 000 000 
euro och självrisken är 200 euro. Försäkringsbe-
loppet kan vid behov genom en separat överens-
kommelse höjas mot en tilläggspremie.

Ersättningsexempel

En motorbåt sammanstöter med en segelbåt i 
en smal farled. Motorbåtföraren konstateras på 
basis av gällande rätt i Finland, dvs. i detta fall 
på basis av sjötrafiklagen och skadeståndsla-
gen, vara ansvarig för skadan som denne 
orsa kat. Från försäkringen ersätts med avdrag 
för självriskandelen sak- och personskadorna 
som orsakats.

Båträttsskyddsförsäkring

Båträttsskyddsförsäkringen ger båtföraren 
möjlighet att anlita juristhjälp. Skyddet är 
båtspecifikt och försäkrade är båtens ägare, 
innehavare, förare och en person som använder 
båten med ägarens eller innehavarens tillstånd. 
Försäkringsskyddet gäller alltså även en person 
som inte hör till din familj men som framför din 
båt.

Båträttsskyddsförsäkring gäller ärenden som 
ansluter sig till framförande och ägande av en 
båt i privat bruk. 

Försäkringen kan användas i tvistemål och 
ansökningsärenden samt i brottmål, till exempel 
i ett åtal som gäller ovarsamhet i sjötrafik. 
Försäkringen ersätter till exempel inte ärenden 
som gäller åtal för fylleri i sjötrafik eller grovt 
äventyrande av sjötrafik.

Försäkringsbeloppet är 10 000 euro och själv-
risken är 15 % av skadebeloppet.

Ersättningsexempel

Båtägaren har låtit reparera sin båtmotor på  
en verkstad, som fakturerar för reparationen. 
Arbetet tillfredsställer inte båtägaren och 
denne kräver prisnedsättning eller att arbetet 
utförs på nytt. Reparatören bestrider båtäga-
rens krav och hänvisar till att arbetet har 
utförts sakenligt. Kravet har bestridits och  
en tvist har uppstått.
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Vad ersätts inte från 
Båtförsäkringen?
Båtförsäkringen ersätter inte alla skador. Mera 
detaljerade begränsningar finns i försäkrings-
villkoren, som det lönar sig att bekanta sig med. 
Försäkringen omfattar till exempel inte skador 
som orsakas
• av stöld av en olåst öppen båt, vattenjet 

eller egendom
• av stöld av utrustning om den inte förvarats 

låst eller i ett låst utrymme
• motorn eller anordningen till följd av ett tek-

niskt fel om objektet inte har skydd för 
maskinbräckage

• av inre bräckage i båten eller dess utrust-
ning

• av konstruktions-, tillverknings-, installa-
tions- eller materialfel

• av snö, is, förfrysning eller regnvatten
• av normal användning, slitage, repning, 

röta, rost eller av annat långsamt verkande 
fenomen

• elektrisk anordning till följd av kortslutning 
eller överhettning

Försäkringen ersätter inte heller skador som 
täcks av garantin.

Uppsåtliga skador ersätts inte
Vi betalar inte ersättning för skador 
som man själv orsakat uppsåtligen. 
Om skadan orsakats genom grovt 
oaktsamt förfarande, kan ersätt-
ningen minskas eller helt förvägras. 
Likaså, om bruk av alkohol eller 
rusmedel bidragit till uppkomsten av 
skadan kan ersättningen minskas 
eller helt förvägras.

Förebygg uppkomsten av 
skador
I försäkringsvillkoren ingår säkerhetsföreskrifter 
vars syfte är att avvärja hotande faror och 
begränsa skador som uppstår. Genom att 
iaktta säkerhetsföreskrifterna skyddar du din 
egendom och får ersättning enligt försäkrings-
villkoren när en skada inträffar. Om försummel-
sen av eller uppsåtligt brytande mot föreskrif-
terna har påverkat uppkomsten av skadan, kan 
detta leda till att ersättningen minskas eller helt 
förvägras. 

Nedan redogörs för de centrala säkerhetsföre-
skrifterna i anslutning till Båtförsäkringen. En 
fullständig lista på föreskrifterna hittas i för-
säkringsvillkoren. Det lönar sig att läsa dessa 
tips noggrant. 
• Sköt om att båten, när den används, är i 

sjödugligt skick samt tillräckligt utrustad 
och bemannad med beaktande av båtens 
typ, storlek och det område där man färdas 
med båten samt förestående väderförhål-
landen.

• Kontrollera båten i fall av läckage i sam-
band med sjösättning. 

• Trailern ska till sina egenskaper passa för 
transport och förvaring av din båt.

• Säkerställ dig om transportmedlets tekniska 
skick innan båten börjar transporteras. 
Spännremmarna och förtöjningstrossarna 
ska till sin hållbarhet vara tillräckliga för 
transport av båten. 

• Säkerställ dig om att din båt är förtöjd så 
att förtöjningstrossarna inte lossnar, går av 
eller skadar båten.

• Tjockleken och draghållfastheten på båtens 
förtöjningstrossar ska vara i rätt förhållande 
till båtens storlek.

• Då båten förvaras ska den vara placerad så 
att den inte skadas av höjt vattenstånd eller 
isens rörelser.

• Se till att din båt är under tillräcklig uppsikt, 
då den inte används. Regnvatten som 
samlas i en båt som inte används ska 
tömmas på vatten och man ska tillräckligt 
ofta övervaka att den automatiska läns-
pumpen fungerar.



10 

Ersättningsexempel
Omfattande Båtförsäkring Bas Båtförsäkring

Båttillbehör blir stulna från båtens låsta kajuta och 
båten skadas uppsåtligen. 

Ersätts Ersätts

Båttillbehör blir stulna från båtens olåsta kajuta. Ersätts inte Ersätts inte

Båten kör på grund Ersätts Ersätts inte

Båtens utombordsmotor och propeller skadas vid 
bottenkänning

Ersätts Ersätts inte

Båten stöter mot en brygga och skadas Ersätts Ersätts inte

Båten skadas då den sammanstöter med en annan 
båt i en farled

Ersätts Ersätts inte

Eld som kommit lös skadar båten och båten blir 
rökskadad. 

Ersätts Ersätts

Båten slår mot stranden i stormen och skadas Ersätts Ersätts inte

Då man själv sjösätter båten, går vajern av och 
båten skadas

Ersätts Ersätts

När båten lyfts upp, ligger lyftlinorna på fel plats 
och drevet skadas. 

Ersätts inte Ersätts inte

Exceptionellt kraftigt störtregn (70 mm per dygn) 
fyller båten och den sjunker. 

Ersätts Ersätts inte

Båten sjunker vid bryggan när tömningen av båten 
försummats under sommaren. 

Ersätts inte Ersätts inte

En hård vindby (inte storm) välter båten och dess 
sida skadas

Ersätts Ersätts inte

Motorn går sönder när dess ventil bryts Ersätts bara från Skydd för 
maskinbräckage

Ersätts inte

Båtens backslag går sönder till följd av fel i 
oljepumpen

Ersätts bara från Skydd för 
maskinbräckage

Ersätts inte

Masten och riggen skadas till följd av en plötslig 
vindby 

Ersätts bara från Mast- och 
riggskydd

Ersätts inte

Skjulet för vinterförvaring rasar till följd av snö och is 
och skadar båten

Ersätts inte Ersätts inte

Det sker ett inbrott i båtens låsta förvaringslåda, 
beteslådan och hasplarna blir stulna. 

Ersätts bara från Skydd för fiske- 
och vattensportutrustning

Ersätts inte

Avgasrörets skrovgenomföring i båten finns under 
vattenlinjen. Gummipackningen, som småningom 
blivit skörare, läcker och båten fylls sakta med 
vatten och sjunker. 

Ersätts inte Ersätts inte

Felaktigt bränsle används i motorn vilket leder till att 
motorn skär och går sönder

Ersätts inte Ersätts inte

Båten sammanstöter med en annan båt så att den 
andra båten skadas

Ersätts från båtansvarsförsäkringen Ersätts från båtansvarsförsäkringen

Avbruten resa

Förutom den ersättningsbara sakskadan ersätts 
dessutom skäliga och nödvändiga kostnader för 
hemresa och inkvartering till följd av avbrott i 
båtresa upp till sammanlagt högst 1 000 euro.

Avbrott i resan ersätts inte om båten får ett 
tekniskt fel eller bränslet tar slut och båten 
måste bogseras från havet till hemhamnen. 
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Hur ersätts skador från 
Båtförsäkringen?
Båtförsäkringen ersätter enligt det valda 
försäkringsskyddet direkta sakskador på båten 
vilka orsakats plötsligt och oförutsett av en 
extern orsak. Försäkringsfallet ska kunna 
bevisas: vad, var, när och hur inträffade samt 
vad som orsakade skadan. 

Skadan ersätts i första hand genom att betala 
reparationskostnaderna. Om reparation inte är 
ekonomiskt ändamålsenligt, kan vi lösa in den 
skadade egendomen, betala ersättning i pengar 
eller skaffa i stället ett föremål av samma 
värde.

Ersättningsexempel

Utombordaren förstördes vid en brand. Repara-
tionskostnaderna för båten var 5 000 euro. 
Båtens gängse värde just före skadan var 6 000 
euro och efter skadan 2 000 euro. Eftersom det 
inte var ekonomiskt motiverat att reparera 
båten, inlöstes den och som ersättning betala-
des 6 000 euro.

Den skadade båten övergick i försäkringsbola-
gets ägo.

Beräkning av skadebelopp

Försäkringen ersätter alltid endast den verkliga 
förlusten. När skadebeloppet räknas ut beaktar 
man därför åldern, allmänna skicket, använd-
ningssättet för båten och dess del samt de 
andra faktorerna som inverkar på dess värde.

Ersättning enligt gängse värde

Oberoende av om båten eller dess del är ny eller 
gammal, betalas som ersättning reparations-
kostnaderna eller värdet för den förstörda 
egendomen, dock högst gängse värdet. Med 
gängse värde avses det kontantpris som man 
allmänt skulle ha fått för egendomen i den 
situation som rådde vid tidpunkten för skadan. 
Vid fastställandet av det gängse värdet beak-
tas bland annat föremålets ålder, allmänna 
skick och användbarhet. Med gängse värde 
avses inte båtaffärens försäljningspris, begärt 
pris eller bytesvärde utan ett sådant pris som 
flera personer i verkligheten skulle ha varit 
beredda att betala för båten.

I ersättningen beaktas inte värdeminskning och 
inte heller ändrings- eller förbättringsarbeten i 
samband med reparation.

Ersättningsexempel

Utombordaren skadades i samband med grund-
stötning. Reparationskostnaderna för båtens 
skrov var ännu inte klara. Skrovets gängse värde 
just före skadan var 6 000 euro. Priset för ett 
nytt skrov var 10 000 euro. Från försäkringen 
kunde man ersätta skador till följd av grund-
stötning högst upp till 6 000 euro, men inte 
desto mera.
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I tabellen nedan ser du åldersavdragen som används i Båtförsäkringen.

Föremål / Objektets 
ålder år

1 
år

2 
år

3 
år

4 
år

5 
år

6 
år

7 
år

8 
år

9 
år

10 
år

11 
år

12 
år

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

17 
år

18 
år

Utombordsmotorns nedre 
växlar, drev samt deras 
delar och utrustning (t.ex. 
propeller, trimanordning 
och pumpar), vattenstråle 
jetenhet 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 70

Marinväxel, rak axel och 
dess propeller 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Mast och rigg (aluminium 
och trä) 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 65 70

Mast och rigg (kolfiber och 
andra tillverkningsmaterial) 0 0 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Segel 0 0 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 80 80 80

Elektroniska anordningar 
(inklusive program) 0 0 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ackumulator 0 0 20 40 60 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Gummibåt och dess 
pontoner 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Kyl- och uppvärmnings-
anordningar 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Säten, tyg, stoppningar, 
mattor och andra inred-
ningstextilier 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Båtkapell och andra 
beläggningar 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Flytutrustning (t.ex. 
flytvästar och flytdräkter) 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Fiske-, dykar- och andra 
vattensportredskap  
och -utrustningar som 
försäkrats separat 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Avdrag på grund av ålder

Båtdelarna har en begränsad bruksålder. Ersätt-
ningsbeloppet för vissa delar och föremål bedöms 
enligt åldersavdragstabellen.

Gängse värdet för föremål som anges i åldersav-
dragstabellen fastställs på basis av föremålets 
ålder. Åldersavdraget räknas från återanskaff-
ningsvärdet för ett nytt motsvarande föremål 
genom att som föremålets ålder använda 
avdragsprocenten enligt tabellen. Åldersavdrag 
görs inte om man i åldersavdragstabellen har 
antecknat 0 procent som föremålets åldersav-
drag. 

Med tabellens första år (1 år) avses föremålets 
tillverkningsår och det upphör vid utgången av 
kalenderåret oavsett under vilken tid på året 
föremålet har tagits i bruk. Åldersavdraget är 
högst det maximiavdrag som anges i tabellen. 
Reparationskostnader betalas högst upp till 
föremålets värde vid skadetidpunkten, vilket 
räknas enligt tabellen. 

Ersättningsexempel

1. Seglet i segelbåten skörade i stormen, så att 
det inte gick att reparera. Seglet var 4 år 
gammalt. Återanskaffningsvärde för ett nytt 
motsvarande segel var 1 000 euro från vilket 
man enligt tabellen avdrog 20 procent. 
Skadebeloppet var därmed 800 euro. Utöver 
detta avdrogs självrisken. 

2. När man körde med motorbåten stötte man 
mot en sten och utombordsmotorns nedre del 
skadades. Reparationskostnaderna var 2 000 
euro, av vilka andelen reservdelar som byttes 
var 1 500 euro och arbetets andel var 500 
euro. Motorn och dess delar var 6 år gamla. 
Från återanskaffningsvärdet för de nya 
reservdelarna som byttes, avdrog man 15 % 
enligt åldersavdragstabellen. 
Ersättningen var 1 500 euro - 15 % (225 euro)  
= 1 275 euro + arbetets andel 500 euro  
= 1 775 euro. Utöver detta avdrogs självris-
ken.
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Självrisker och premier
Större självrisk, lägre premie
Självrisken avdras från ersättningen som beta-
las. Som självrisk kan väljas 200, 350, 500, 
1 000, 2 000 eller 5 000 euro. I och med en 
högre självrisk betalar du själv mera vid en 
skada men din försäkringspremie är lägre. 

Vid brandskador och stöld- och skadegörel-
seskador finns en fast självrisk på 100 euro. 
Självriskerna är samma året om dvs. du kan 
använda båten när du behöver den. 

Vid dessa fall finns en tilläggssjälvrisk på 25 
procent:
• Skadan har inträffat under tävlingssegling 

som Segling och båtsport i Finland rf regist-
rerat eller annan arrangerad tävlingssegling 
eller under dess officiella träning

• skadan har orsakats en rigg som tillverkats 
av kolfiber

• stölden av båten eller vattenskotern (vat-
tenjet) har skett utanför Finlands gränser.

Faktorer som inverkar på 
försäkringspremien
Försäkringsskydden prissätts separat och så att 
de så noggrant som möjligt motsvarar skaderis-
ken för respektive skydd. 

På premien för båtförsäkringen inverkar till 
exempel försäkringsskyddets omfattning, 
självrisken du valt, båtens typ, försäkringstaga-
rens ålder och båtens tekniska egenskaper 
såsom motortyp och effekt. 

Premierna kan ändra årligen t.ex. i och med att 
försäkringstagarens ålder ändrar, eftersom 
detta har konstaterats påverka ersättningarna 
som betalas från försäkringen. För övriga situa-
tioner där försäkringsbolaget har rätt att ändra 
försäkringspremier redogörs i de allmänna 
avtalsvillkoren.

Säkerhet inverkar på premien
Från båtförsäkringen kan man få följande 
rabatter (gäller inte tilläggsskydd eller båtans-
vars- och båträttsskyddsförsäkringar):
• besiktningsrabatt 10 %, om båten är besik-

tad
• fast släckningssystem 50 % av premiean-

delen för båtens brandskydd
• examen för båtförare 5 % (examen av 

Finlands Navigationsförbund eller Traficom).
• GPS-positioneringsanordning (fastmonte-

rad) 2 %

I Båtförsäkringen används 
säsongspremiesättning
Premien för båtförsäkringen är fast, och pre-
mierna stiger inte till följd av en skada. Premien 
för Bas Båtförsäkring är samma året om och 
Omfattande Båtförsäkring är säsongspremie-
satt. Premien för Omfattande Båtförsäkring är 
högre under sommarsäsongen, eftersom båten 
då är utsatt för fler risker. Under vintersäson-
gen är premien lägre. Du märker detta, om du 
betalar din försäkring i flera rater. 

När försäkringsskyddet är i kraft hela tiden kan 
du alltid inleda båtsäsongen utan bekymmer 
och när som helst. 

DecNovOktSepAugJuliJuniMajAprilMarsFeb Jan

34810161816106333

Uppdelning av premien för Omfattande Båtförsäkring per månad

procent av premien
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Annat viktigt
Ändring och upphörande av 
försäkringsavtal
Försäkringen kan ändras

Du kan vid behov göra ändringar i ditt försäk-
ringsskydd. Kontakta LokalTapiola. Meddela 
LokalTapiola om det sker ändringar i din livssitu-
ation som kan påverka premien. Kom ihåg att 
meddela din nya adress och kontrollera dina 
försäkringar. När det gäller båtförsäkring ska 
man anmäla om bland annat ändring av försäk-
ringsbelopp, byte av motor, ändring av syfte till 
t ex uthyrningsbruk.

LokalTapiola kan ändra försäkringsvillkoren, 
-premien och övriga avtalsvillkor för din försäk-
ring inom ramen för försäkringsvillkoren och 
försäkringsavtalslagen. Om vi ändrar försäk-
ringsavtalet får du ett meddelande om änd-
ringen med försäkringsbrevet.

Försäkringen upphör

Som försäkringstagare har du rätt att när som 
helst säga upp försäkringen. Försäkringen 
upp hör när du har lämnat in en skriftlig anmälan 
om uppsägning till LokalTapiola, om du inte har 
bestämt ett senare slutdatum för försäkringen.

LokalTapiola kan säga upp din försäkring under 
försäkringsperioden endast i vissa fall som 
anges i lagen om försäkringsavtal. Sådana fall 
är t.ex. om försäkringstagaren eller den försäk-
rade förfarit svikligen, ändring av omständighet 
som avsevärt ökar försäkringsbolagets risk eller 
försäkringstagarens försummelse.

Vid utgången av försäkringsperioden har 
LokalTapiola alltid rätt att säga upp försäk-
ringen i enlighet med god försäkringssed. 

Försäkringspremien uppbärs för den tid försäk-
ringen varit i kraft. Eventuella premieåterbetal-
ningar gottgörs i samband med andra försäk-
ringspremier eller återbetalas till dig.

Försäkringarna ska betalas i tid
Fakturor för försäkringen skickas till dig i god 
tid, senast 30 dygn före förfallodagen. Om du 
inte betalar fakturan senast på förfallodagen 
skickar vi betalningspåminnelser. För sändandet 

av betalningspåminnelser uppbär vi en påmin-
nelseavgift. Om inte heller den andra påminnel-
sen betalas, uppsäger vi försäkringen att 
upphöra om två veckor. 

Om sökning och betalning av 
ersättningar
När din båt skadas, hjälper vår ersättnings-
tjänst. Du kan kontakta oss på våra webbsidor 
lokaltapiola.fi, via Livstrygghetsappen, genom 
att ringa eller besöka vårt kontor.

LokalTapiola ska reserveras möjlighet att 
granska skadorna innan reparationen påbörjas. 
Bli inte av med det skadade föremålet eller 
spåren av skadan.

Ersättning ska sökas hos LokalTapiola inom ett 
år från att ersättningssökanden har fått veta 
om
• gällande försäkring 
• skadefallet och dess påföljder.

Ersättningsanspråk ska i varje fall framställas 
senast inom tio år efter att skadan inträffat eller 
efter dess påföljder. Om ersättningsanspråket 
inte framställs inom tidsfristen ovan förlorar den 
som söker ersättning sin rätt därtill.

Om ersättningssökande svikligen ger oriktiga 
eller bristfälliga upplysningar kan denne förlora 
sin rätt till ersättning eller så kan ersättningen 
som utbetalas sänkas. 

LokalTapiola utreder ärendet och betalar ersätt-
ningen snarast möjligt. LokalTapiola ger ersätt-
ningsbeslut inom en månad efter att nödvändiga 
dokument och uppgifter har lämnats in. Om 
utbetalningen av ersättningen fördröjs, betalar 
vi dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Sökande av ändring
Om du är missnöjd med beslutet eller om det 
finns något som är oklart i ditt försäkringsavtal 
ska du först kontakta oss.

Som bilaga till beslutet finns alltid anvisningar 
för sökande av ändring, där anges noggrannare 
för hur man kan söka ändring i beslutet. Förfa-
ringssätten för sökande av ändring är olika 
beroende på försäkringsgren.

Läs mer på våra webbsidor lahitapiola.fi/
andringssokande.
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Bra att veta om hantering av 
personuppgifter
LokalTapiola tar hand om förverkligandet av 
kundernas integritetsskydd och hanterar person-
uppgifter i enlighet med  dataskydds- och 
försäkringslagstiftningen, de övriga tillämpliga 
bestämmelserna samt enligt god sed för infor-
mationshantering och -behandling.  

Personuppgifter hanteras för att erbjuda Lokal-
Tapiolas produkter och tjänster samt sköta 
kundrelationen. Uppgifterna kan även användas 
till exempel i marknadsföring som riktas till 
kunder. 

LokalTapiola drar nytta av automatiserat 
beslutsfattande och profilering till exempel vid 
försäkrings- och ersättningsbeslut samt inrikt-
ning av marknadsföring. Vi meddelar om auto-
matiserat beslutsfattande i samband med 
respektive tjänst. 

Personuppgifter skaffas i huvudsak av kunden, 
parterna som kunden befullmäktigat,  myndighe-
ternas offentliga register och från kreditupplys-
ningsregistret. Personuppgifter överlåts åt 
utomstående endast med kundens samtycke 
eller med stöd av lagstiftningen.

LokalTapiola registrerar uppgifter om skador, 
som anmälts till  bolaget, i försäkringsbolagens 
gemensamma skaderegister och kontrollerar 
samtidigt vilka skador som har anmälts till andra 
försäkringsbolag. Uppgifterna i skaderegistret 
används i ersättningshandläggningen för att 
bekämpa missbruk som riktas mot försäkrings-
bolagen. LokalTapiola registrerar uppgifter om 
brott och brottsmisstanke som riktats mot 
försäkringsverksamheten, som bolaget bedriver, i 
försäkringsbolagens gemensamma missbruksre-
gister och kontrollerar uppgifterna som om 
kunden antecknats i registret. Uppgifterna i 
missbruksregistret används i ersättnings- och 
försäkringshandläggningen för att förebygga 
brottslighet som riktas mot försäkringsbolagen.

Kundens identifieringsuppgifter och övriga 
personuppgifter kan användas för att utreda, 
avslöja och förhindra penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Dessutom kan uppgifter 
överlåtas till myndigheter för undersökning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism samt 
för undersökning av sådana brott genom vilket 
de tillgångar eller den vinning av brott som är 
föremål för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism har erhållits.

LokalTapiola spelar in telefonsamtal och sparar 
chattdiskussioner som förs med kunderna för att 
verifiera ärendet och säkerställa kvaliteten på 
betjäningen.

Över LokalTapiolas personregister finns data-
skyddsbeskrivningar, där vi berättar om person-
uppgifter som behandlas i registren, om hante-
ring av dem och om rättigheterna för den 
registrerade. Du kan bekanta dig med data-
skyddsbeskrivningar och noggrannnare hante-
ring av personuppgifter på LokalTapiolas webb-
plats lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. 
Dataskyddsbeskrivningar kan även fås per post 
eller e-post via adressen tietosuoja@lahitapiola.fi.

Kreditupplysningar
I samband med försäkringshandläggningen 
utreder vi försäkringssökandens kreditupplys-
ningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register. En 
antecking om betalningsstörning i detta regis-
ter kan hindra beviljandet av försäkringen.

Information om LokalTapiola
Beviljarna av försäkringarna räknas upp på bak-
pärmen. Din försäkringsgivare finns antecknad i 
anbudet du fått och i ditt försäkringsbrev. 

Till försäkringsgivarens anställda eller ombudet 
betalas en eventuell ersättning för försäljning 
av produkterna eller tjänsterna. Ersättningen 
kan grunda sig på försäkringens årspremie eller 
på antalet köpta produkter.

Det försäkringsbolag som är försäkringsgivare 
kan ge kunden personliga rekommendationer 
om försäkringar som bolaget erbjuder, om detta 
har avtalats separat med kunden.

Förhandsinformation vid distansförsäljning ges 
enligt lagstiftningen i Finland.
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Vi ger våra kunder  
ett tryggare liv

Försäkringarna beviljas av dessa ömsesidiga försäkringsbolag (FO-nummer) som hör till LokalTapiolagruppen:  
LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten - LähiTapiola 
Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi (0225907-5) | LähiTapiola 

Kainuu-Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola Lappi (0277001-7) | 
LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) | LähiTapiola Lännen (0134099-8) | LähiTapiola Pirkanmaa (0205843-3) | 

LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola Pohjoinen (2235550-7) | Lähi-
Tapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | LähiTapiola Satakunta (0137458-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) | 

LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola Varsinais-Suomi 
(0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) | LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (0211034-2)

1.1.2021 fusioneras LokalTapiola Lännen och LokalTapiola Satakunta till ett nytt regionbolag 
LokalTapiola Länsi-Suomi (0134099-8). 

Bolagens kontaktuppgifter finns på adress www.lokaltapiola.fi.
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