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Försäkingar



Objektet 

• Najad 390 årsmodell 1986 

• Stående rigg 2014

• Motor 55 hk 2014

• Försäkringsvärde 1,5mSEK



Alandia

• Har lämnat flera offerter 

• 25% rabatt för sjöräddare 

• Hittat goda vitsord från andra 
långseglare 

• Flera olika zoner 

• Val av självrisk och pris 

• Krav på redundans för självstyrning t.ex 
både vindroder och autopilot eller två 
autopiloter

Självrisk 10 000 20 000 30 000

Område 2 22 542 20 834 19 587

Område 3 24 655 22 799 21 434

Område 4 28 909 26 730 25 127



Alandia - Täckningsområden

• 10.9 Utvidgat giltighetsområde 

Tillägg för utvidgat giltighetsområde kan beviljas efter särskild 

riskbedömning för områden enligt nedan.

Specialvillkor för tillägget framgår av försäkringsbrevet då

tillägg tecknats. 

10.9.1 Nordsjön, zon 1

10.9.2 Medelhavet,samtfarvatteniEuropeiskaländer,zon2 10.9.3 

Medelhavet och Kanarieöarna samt farvatten i

Europeiska länder, zon 3

10.9.4 Medelhavet,Kanarieöarna,Karibiensamtfarvatten

i Europeiska länder, zon 4



Ersättningsnivåer



Svenska sjö

• Båtklubbarnas försäkring, krävs att man har 
hemmahamn i Sverige

• Täcker endast och med specifika tidsperioder 
enligt karta

• Forsakringsprodukt-batforsakring_2022.pdf 
(svenskasjo.se)

https://svenskasjo.se/wp-content/uploads/Forsakringsprodukt-batforsakring_2022.pdf


Utländska försäkringsbolag 

Ett urval av utländska försäkringsbolag som erbjuder 
båtförsäkringar för långfärd dock har vi inte tagit 
kontakt med de för offert för vår del. 



Hemförsäkrings reseskydd
• I hemförsäkringen så ingår ett reseskydd som 

oftast uppgår till 45 dagar från att man lämnar 
Norden. 

• Ska man befinna sig på resande fot går detta att 
förlänga detta. 

• Dock är det viktigt att se över ev begränsning med 
tanke på aktivitet. Se så att segling/tävling om 
man ex ska vara med i ARC:en inte är undantaget. 

• Reseskyddet har många olika delar såsom sjukvård 
utomlands även på privata klinker/sjukhus, 
hemtransport. 



EHIC – European Health Insurance Card

Även kallat det blå kortet – detta fungerar i EU och 
ger dig som svensk samma möjlighet till vård på 
offentlig sjukvård inom EU. 

Det man ska tänka på är att det endast gäller 
sjukvård på plats, man har alltså inte de andra delar 
som reseskyddet på hemförskringen inkluderar 
såsom hemtransport etc. 



Bortaskyddet

I sin hemförsäkring så finns ett så 
kallat bortaskydd – detta omfattar 
egendom som man har med sig som 
inte är båttillbehör – alltså kläder, 
smycken, mobil etc. Skulle detta ex bli 
stulet eller vara med om någon annan 
ersättningsbar skada såsom drulle 
händelse så omfattas det till max 
bortaskydds beloppet per 
skadehändelse. 



Villa/BRF försäkring

Har man en bostad kvar i Sverige 
som man hyr ut eller inte så är det 
viktigt att man har Villa/BRF 
försäkring även när man inte är 
hemma. Detta då man fortfarande 
äger fastigheten och är ansvarig om 
det skulle bli någon skada. 

Hyresgästen måste dock ha en 
hemförsäkrings med ansvarsskydd. 


