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1. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den person (”den försäkrade”) i egenskap 
av ursprunglig köpare och ägare till det objekt som anges i 
försäkringsbeviset. Försäkringen kan också gälla för annan som 
senare gjort ett lagligt förvärv av objektet. 
 

2. Försäkrat objekt 
Försäkringen gäller för det objekt som anges i försäkringsbeviset. 
Försäkringsbeviset meddelas på premiefakturan. 
Försäkringen gäller inte för båtar som används i förvärvssyfte 
eller uthyrningsverksamhet. 
 

3. När gäller försäkringen 
Försäkringen gäller under den period som anges i 
försäkringsbeviset under förutsättning att premien har betalats i 
enlighet med punkt 13.1. Försäkringen går att förlänga årsvis i 
upp till fem (5) år från och med ursprungligt inköpsdatum.  
 

4. Var gäller försäkringen 
Försäkringen gäller i nordiska farvatten inklusive östersjön. 
 

5. Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för 
- plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk 

 skada som inträffar under försäkringstiden och som har till 
följd att det försäkrade objektets funktion försämras, samt 

- stöld av det försäkrade objektet under försäkringstiden. 
Med oförutsedd menas att det som inträffat ska vara oväntat och 
att det normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra. 

 

Försäkringen ersätter, enligt i punkt 9 närmare angivna 
bestämmelser, det avdrag för avskrivning och självrisk som 
görs enligt den försäkrades båtförsäkring eller villa-
/hemförsäkring.   

 

För att skadan skall ersättas skall skadan först reglerats via 
båtförsäkringsbolag eller villa-/hemförsäkringsbolag, tidpunkten 
för skadans inträffande specificeras, skadehändelsen beskrivas 
och platsen för skadan kunna bestämmas. 

 

6. Allmänna undantag 
Om försäkringstagaren i bedrägligt syfte uppger, förtiger eller 
döljer något av betydelse för skadefallets bedömning, kan den 
ersättning som annars skulle betalats till denne sättas ned efter 
vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

 

7. Särskilda undantag  
Ersättning lämnas inte för: 
- skada som kan ersättas genom säljarens reparationsgaranti 

eller annan garanti eller för skada för vilket ansvar föreligger 
enligt gällande konsumentköplag, 

- skada som består i eller är en följd av slitage eller bristfälligt 
underhåll eller skötsel, 

- kostnad för översyn, justering eller rengöring av objektet som 
enskild och enda åtgärd, om inte denna betingats av en i 
övrigt ersättningsbar skada, 

- skada som uppkommit genom förskingring, bedrägeri eller 
liknande förmögenhetsbrott, 

- skada som uppkommit genom grov vårdslöshet, 
- skada av mindre art (här avses exempelvis repor och 

rispor) som ej påverkar objektets användbarhet, eller 
- indirekt skada. 
- skada på motorer tillhörande båtar som deltar i kappsegling 

eller hastighetstävling 
 

8. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav 
Det försäkrade objektet skall handhas med normal aktsamhet 
och i enlighet med tillverkarens aktsamhets- och 
säkerhetsföreskrifter så att skada så långt som möjligt 
förhindras. Har aktsamhetskravet inte iakttagits minskas 
ersättningen som regel med ett särskilt avdrag. Vid allvarlig 
försummelse minskas ersättningen kraftigt och kan till och med 
helt falla bort (nedsättning till noll). 

 

9. Ersättningsbestämmelser 
Ersättning lämnas för avdrag för självrisk samt avskrivning som 
gjorts vid reglering genom försäkringstagarens  

 
båtförsäkring eller hem-/villahemförsäkring. Avdrag för 
självrisk ersätts med maximalt 10 000 kr och högst en 
självrisk per skadehändelse. Ersättning för avskrivning 
uppgår till högst det försäkrade objektets inköpspris.  
För objekt som skrivits av till hundra (100) procent lämnar 
denna försäkring ingen ersättning. 
 

Försäkringen ersätter inte kostnader för självrisk som 
bekostats av självriskkonto som den försäkrade har hos 
båtförsäkringsbolag eller villa-/hemförsäkringsbolag eller 
skador som understiger den försäkrades självrisk hos sitt 
båtförsäkringsbolag eller villa-/hemförsäkringsbolag. 

 

10. Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

 

11. Skyldighet att anmäla skada 
Skada skall anmälas omedelbart till återförsäljaren eller Arctic, 
dock senast 12 månader efter det att försäkringstagaren fick 
kännedom om skadan. Sker skadeanmälan senare och om 
försäkringsgivaren lidit skada av att det förflutit längre tid än 12 
månader från skadetillfället kan försäkringsersättningen komma att 
sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till 
omständigheterna. Nedsättning sker inte om försäkringstagarens 
försummelse varit ringa. Kopia av försäkringsbeviset ska bifogas vid 
skadeanmälan. Vid stöld skall polisanmälan bifogas till 
skadeanmälan. Vid totalskada eller stöld är försäkringen förbrukad. 

 

12. Allmänna avtalsbestämmelser 
12.1 Premiebetalning 
Vid nyteckning skall premien betalas inom 14 dagar från det att 
försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Försäkringsgivarens 
ansvar inträder vid försäkringstidens början, även om premien 
ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att premien betalas inom dessa 14 dagar. Vid senare 
betalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen 
till upphörande enligt reglerna i försäkringsavtalslagen 
(2005:104). Vid förnyad försäkring skall premien betalas inom 30 
dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om 
premien för förnyad försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket 
ovan, sägs försäkringen upp att gälla 14 dagar från uppsägningen. 
Om betalning sker inom dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om 
premien för förnyad försäkring betalas senare än 14 dagar från 
det att uppsägningen skickades anses detta som en begäran om 
ny försäkring som ska gälla från och med dagen efter det att 
premien inkommit till försäkringsgivaren. 

 

12.2  Force majeure 
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller 
indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, 
terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, 
beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 

 

12.3 Preskription 
 Den som vill ha försäkringsersättning eller annat 
försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten 
när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till 
sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har 
framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som 
anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) 
månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att man har 
tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt 
denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad. 

 

12.4  Återkrav 
 I den mån betalning av försäkringsersättning rätteligen inte skulle 
ha skett, är den försäkrade skyldig att genast återbetala beloppet 
till försäkringsgivaren, även om denne inte varit medveten om att 
betalningen varit felaktig. 

 

12.5  Dubbelförsäkring 
Är intresse som är försäkrat i denna försäkring försäkrat även 
genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid 
dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även i denna försäkring. 

 



 

 
12.6  Tillämplig lag och behörig domstol 
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående 
avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om 
tvisten avser skada som inträffar utomlands.  
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband 
med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att  
kontakta AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, 
tfn 08-440 38 20. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist 
prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 
Stockholm, telefon 08-508 860 00. Försäkringstagaren har även 
möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän 
domstol. 

 

12.7  Transaktioner i strid med gällande sanktionsregelverk 
Försäkringsgivaren kommer inte att göra utbetalning under 
försäkringen i den utsträckning villkoret för sådant skydd, 
betalning av sådan skada står i strid med sanktioner eller 
embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige. Det 
gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så 
länge dessa inte är i strid med europeiska eller svenska lagar 
eller regler. Om en utbetalning gjorts som inte når 
mottagaren på grund av sanktioner ska AmTrust 
International Underwriters DAC anses ha fullgjort sitt 
åtagande enligt avtalet. Om det framkommer efter att en 
försäkring tecknats att försäkringstagaren, försäkrat objekt 
eller förmånstagaren är föremål för sanktioner eller 
embargon har AmTrust rätt att säga upp försäkringen till 
upphörande i förtid. 
 
12.8 Klagomål 
För klagomål rörande försäkringen kontakta AmTrust Nordic 
AB på adress ovan eller via e-mail till 
klagomal@amtrustgroup.com. Ditt ärende kommer att 
behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.  
Är klagomålet att betrakta som ett missförstånd eller ett 
enkelt fel ska detta åtgärdas omedelbart. AmTrust Nordic ska 
så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen 
meddela dig hur AmTrust har bedömt ärendet och på vilket 
sätt AmTrust har följt upp ärendet. Om ditt klagomål inte kan 
tillmötesgås kommer du att få en förklaring till beslutet. 
 
12.9 Omprövning av skadeärende 
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan 
beslutet prövas av försäkringsgivaren. Begäran om 
omprövning ska ske skriftligen till AmTrust Nordic AB, 
Hamngatan 11, 111 47 Stockholm alternativt via email 
infonordic@amtrustgroup.com. AmTrust Nordics 
skadekommittee kommer då på nytt pröva din rätt till 
ersättning. Besked gällande omprövningen lämnas skriftligen 
inom två veckor från att anmälan inkommit. 
 

13. Försäkringsgivare 
  Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust 

International Underwriters DAC., 40 Westland Row, Dublin 2, 
Irland som står under tillsyn av Central Bank of Ireland. 
Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin generalagent, 
AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, telefon 
08-440 38 00. Försäkringen förmedlas och administreras av 
Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov, Tel 08-746 05 
60, Fax 08-746 88 49, e-post info@arctic.se, www.arctic.se 
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