Svenska Seglarförbundets
medlemsförsäkringar
2020

Vi seglare äger Svenska Sjö
Svenska Sjö stödjer Svensk Segling
Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Både för medlemmarna och klubben.
Kunderna är också väldigt nöjda med Svenska Sjö. Av de som råkat ut för skada är hela
90 % mycket nöjda med handläggningen. Dessutom införs nu införs resultatbonus.
Gör Svenska Sjö ett överskott så återbetalas en del direkt till kunderna i form av bonus
på nästa års premie och en annan del går till ägarorganisationerna, däribland Svenska
Seglarförbundet. Därmed får vi inom Svensk Segling ytterligare medel att utveckla
vår verksamhet.
Svenska Sjö stödjer också Svensk Segling genom att som försäkringspartner erbjuda
anpassade trygghetslösningar för klubbar och seglare men också genom ekonomisk
stöttning. Klubbstöd och Allsvenskan Segling är, förutom en andel av överskottet,
exempel på den stöttningen.
Bli nöjd kund i Svenska Sjö samtidigt som du stödjer Svensk Segling.

Våra försäkringar
Tillsammans med Svenska Sjö – vårt eget bolag, kan vi nu erbjuda ett riktigt bra försäkringsskydd
för klubbar och medlemmar anslutna till Svenska Seglarförbundet.
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Klubbförsäkring
Tävlingslicensförsäkring
Kompletterande olycksfallsförsäkring
Båtförsäkring - Försäkring av klubbens egna båtar & medlemmars båtar

Klubbförsäkring
Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i
Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att
vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra prisvärda
tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom.
Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2020

>

Egendomsskyddet i grundförsäkringen fördubblas från 2 pbb till 4 pbb.

Övergripande innehåll

>

Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar. Gäller inom klubbens
områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling,
samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats. Gäller ej vid tävling på
annan plats. Icke medlemmar som är deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med
namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden under av klubben
anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. Med aktivitet avses ej tävling.

>

Försäkring för klubbens verksamhet (egendom, hyresförlust, extrakostnad, styrelseansvar och
ansvar vid lyft).

Klubbförsäkring Svenska Seglarförbundet
Valbara tilläggförsäkringar
Utökad egendom
(Fast belopp eller
fullvärde)

Utökat
styrelseansvar
1,5 mkr

Utökat
ansvar vid lyft
2,5 mkr

Försäkring av
klubbens båtar
10% rabatt vid
>10 båtar

Grundförsäkring genom medlemsskap i Svenska Seglarförbundet
Egendom
4 Pbb

Hyresförlust
2 Pbb

Extrakostnad
2 Pbb

Ansvar vid lyft
1 mkr

Olycksfall
10 Pbb

Basskydd – ingår i grundskyddet via Riksidrottsförbundet

Ansvar

Förmögenhetsbrott

1 prisbasbelopp (Pbb) 2020 = 47 300 kr

Rättsskydd

Patientförsäkring

Olycksfall & Kris
(Endast för ledare
och funktionärer)

Styrelseansvar

Tilläggsförsäkringar
UTÖKAD EGENDOMSFÖRSÄKRING, nu med möjlighet till fullvärde
När grundförsäkringen inte räcker till (2 basbelopp) kan klubben teckna tilläggsförsäkring för
byggnader och lös egendom. Klubben väljer själv om byggnaden ska försäkras som första riskalternativt fullvärdesförsäkring. Självrisk 20% av prisbasbeloppet. Bryggor och bommar kan
endast brandförsäkras. För fullvärde begär offert.

STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING – 1962 kr
Föreningsförsäkring BAS försäkringsbelopp om 500 000 kr kan höjas till 1 500 000 kr.
Ingen självrisk utgår.

UTÖKAT ANSVAR VID LYFT – 3765 kr
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas båtklubben vid lyft av båt.
Grundförsäkringens försäkringsbelopp på 1 000 000 kr kan höjas till 2 500 000 kr.

FÖRSÄKRING AV KLUBBENS BÅTAR
Vi erbjuder båtförsäkringar med ett heltäckande innehåll för klubbens egna båtar. Extra förmånligt
vid flerbåtsavtal – alla båtar blir samlade på ett försäkringsbrev med förmånliga premier.

Teckna tilläggsförsäkring direkt
med Svenska Sjö
Tilläggsförsäkringar (Ex fullvärde för byggnader och utökade försäkringsbelopp) tecknas av
respektive klubb direkt med Svenska Sjö. Ring 010-490 49 00.
Tala gärna med Barbro Blomqvist eller Lena Sarfjäll-Englund, som är specialister på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. De kan även nås via e-post: info@svenskasjo.se
Mer information och villkor hittar du på www.svenskasjo.se/cms/Batklubbsforsakring_SSF

Tävlingslicensförsäkring – utökat skydd
Olycksfallsförsäkring
För att kappsegla i Sverige, på nationell eller internationell nivå, krävs att ansvarig ombord
(normalt rorsman) kan uppvisa giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.
Svenska Seglarförbundet rekomenderar dock att alla ombord har en tävlingslicens pga den
förmånliga olyckfallsförsäkringen som gäller vid kappsegling. För Allsvenskan och Mästarnas
Mästare krävs att hela besättningen har en tävlingslicens. Information om krav på tävlingslicens
skall finnas i Notice of Race. Licensförsäkring ingår i tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet och kan inte tecknas separat.
Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 12 år är undantagna licensregel.
Olycksomfattning: 500 000 kr i försäkringsbelopp.
Gäller för: Licensinnehavare.
Gäller när: Under tävling samt resa till och från.

Försäkringen ersätter:
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Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 %
och beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 %. *)
Ärr enligt tabell.
Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader.
Merkostnader - under akut läkningstid intill 120 000 kr.
Personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
Sjukhusvård till 18 års ålder 100 kr/dag i högst 90 dagar.
Hjälpmedel intill 80 000 kr.
Dödsfallsersättning 50 000 kr.
Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. Psykolog.

*) Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr.
Försäkringen ingår i licensen och kan inte tecknas separat.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring för lånad, hyrd eller på annat sätt nyttjad båt under tävling och träning.
Gäller för: Innehavare av licens utfärdad av Svenska Seglarförbundet, SSF.
Omfattning: 33 000 000 SEK per skada för personskada, varav 10 000 000 SEK för sakskada.
Vid tävling utanför Norden gäller dock 15 000 000 SEK för sakskada.
Geografisk omfattning: Hela världen, utanför Sverige under tillfällig vistelse för träning och tävling.
Gäller ej utanför Sverige om licenstagaren har sin huvudsakliga hemvist utanför Sverige.
Självrisk: 5 000 SEK per skada.

Särskilda begränsningar:

>
>
>
>
>

Gäller endast under tävling och träning.
Gäller endast för båttyper som är JSM-, SM- och OS-klasser.
Gäller endast för skada som inte omfattas av gällande ansvarsförsäkring för den framförda båten.
Gäller ej i Norden vid skada där licenshavaren framfört egen eller av närstående ägd båt.
Ersätter inte skador på egen eller lånad båt

Villkor: Båtförsäkring, Svenska Sjö, version 1 april 2018
Mer information och villkor hittar du på www.svenskasjo.se/cms/Licensförsäkring_SSF

Utökad olycksfallsförsäkring
Dygnet runt, året runt i hela världen
Vill du ha skydd dygnet runt. Teckna olycksfallsförsäkring som kompletterar klubb och licensförsäkringen.
Gäller för: Försäkringstagaren (enskild medlem som tecknat försäkringen och är > 18 år).
Gäller när: Hela världen (läke-, tandskade-, och resekostnad inom Norden), dygnet runt (fritid
och arbete).
Omfattning: 800 000 kr i försäkringsbelopp.
Pris: För tävlingslicensinnehavare 65 kr per månad.
För annan medlem i SSF 100 kr per månad.

Försäkringen ersätter:
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>

Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp.
Ekonomisk invaliditet (arbetsförmågan är för framtiden bestående nedsatt med minst 50 %.
Den bestående nedsättningen ska ha uppkommit före 60-årsdagen.
Ärr enligt tabell.
Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader.
Merkostnader - under akut läkningstid.
Hjälpmedel intill 50 000 kr.
Dödsfallsersättning 50 000 kr.
Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. Psykolog.

Mer information och villkor hittar du på www.svenskasjo.se/cms/Olycksfallsforsakring_SSF

Värt att veta om olycksfallsförsäkringar
Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar. Ex om du är med i en av våra klubbar,
har tävlingslicens och en frivilligt utökad olycksfallsförsäkring. Ersättning som inte motsvarar
en faktisk kostnad, till exempel ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan
då betalas ut från flera försäkringar.

Försäkring för båtar
Försäkring av klubbens egna båtar
Svenska Sjö erbjuder försäkring med omfattande innehåll för klubbens båtar och stor valmöjlighet
avseende självrisker. Alla båtar på ett samlingsbrev vilket gör det enkelt att administrera för klubben.
Extra rabatter vid avtal om flera båtar (Samma försäkring/omfattning som hel medlem).

Båtförsäkring för medlemmar
10 % rabatt och tillgång till försäkringarna Hel medlem och Hel Plus. Självriskbonus vid skadefrihet
och assistans dygnet runt.

+
Hel Medlem

Hel

Hel Plus

Hel Medlem

Hel Plus Medlem – Vår mest omfattande försäkring. Här har vi helt tagit bort åldersavdrag för de flesta delar och kan tecknas oavsett ålder på båten. Svenska Sjö förbinder
att vid totalförlust
betala
ut det belopp din båt faktiskt är försäkrad för. Ingen
sigTilläggsförsäkrings
Allrisk
Transport utanför
paket
Norden
marknadsvärdering görs vid skadetillfället.
Hel Medlem – Maskin ingår för motorer yngre än 5 år. Allrisk och Utökat seglings+ ingår utan extra premie. Maskintillägg för motorer äldre än 5 år kan tecknas
område
till motorn är 10 år och gäller till motorn är 14 år. Åldersavdragen är låga. Exempelvis
Hel Plus
Tilläggsförsäkrings
Allrisk
Transport utanför
paket
ersätts en 25 år gammal
skadad mastNorden
som inte går att reparera med 75 % av nyvärdet.
Maximalt åldersavdrag för mast, bom och rullsystem av normalt material är 50 %
av nyvärdet.
Segeljolleförsäkring Norden – Gäller vid träning och tävling i hela norden.
Försäkringen Hel Medlem inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav 1 miljon euro i
sakskada. Maximalt försäkringsbelopp är 50 000 kr. Är båtens värde högre tecknar
du en vanlig Hel Medlem. Självrisken är 2000 kr per skadetillfälle.
Racing Europa – Gäller i hela Europa vid träning och tävling. Innehåller utöver
Segeljolleförsäkring Norden ett utökat ansvarsbelopp för sakskada, 1,5 miljoner euro.
Sammanlagt ansvarsbelopp sak och personskada 33 mkr.

En mer komplett beskrivning av försäkringarna finns på www.svenskasjo.se.
Där kan du också räkna ut din premie.
Gå in på svenskasjo.se eller ring 010-490 49 00

