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Utökat skydd för småbåtsvarv 
Med ändring av Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller försäkringen i tillämpliga delar enligt 
nedan. I övrigt gäller försäkringen enligt Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar. 
 
Omhändertagen egendom 
Med upphävande av 3.7.10.8 i Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller försäkringen för skada på 
skepp och båtar inkl. utrustning som den försäkrade omhändertagit för reparation, service eller 
uppläggning. 
 
Levererad produkt 
Med ändring av 3.7.10.12 i Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar omfattar försäkringen även skada på 
levererad egendom eller produkt som vållas vid avhjälpande av reklamerat fel under garantitiden under 
förutsättning att skadan inte består i eller är en följd av fel, brist eller defekt hos den levererade 
produkten eller egendomen. 
Ersättning betalas dock inte för den del som föranlett reklamationen och inte heller för 
åtkomstkostnaden. 
 
Skada till följd av kollision 
Med ändring av 3.7.10.8 i Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller försäkringen för sakskada till 
följd av kollision orsakad med omhändertagna segel- eller maskindrivna skepp och båtar eller av dessa 
bogserade föremål. 
 
Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen gäller inte för skada 
• genom stöld eller skadegörelse 
• inom den försäkrades permanenta lokaler och anläggningar som kan omfattas av brand-, inbrotts- 
eller vattenförsäkring, oavsett om sådan försäkring finns gällande eller inte 
• som kan ersättas genom båtförsäkring eller annan liknande försäkring, såvida inte försäkringstagaren 
genom regress kan bli ersättningsskyldig 
• som inträffar vid landtransport. Denna begränsning gäller dock inte vid transport från 
försäkringstagarens varv eller uppläggningsplats till närmaste kaj eller omvänt. 
 
Försäkringen gäller inte heller för skada på den del av egendomen som vid skadetillfället är föremål 
för arbete. Dock ersätts skada 
• som uppkommit i samband med åt gärd eller arbete på båtmotor med tillhörande utrustning, med 
undantag för den motordel som vid skadetillfället är föremål för arbete 
• om arbetet endast avsett påfyllning av motorbränsle eller olja m.m., oljebyte, smörjning, byte av 
batteri, tändstift eller brytarspetsar 
• om egendomen vid skadetillfället var föremål för lyft eller förflyttning. 
 
Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är 5 000 000 kronor vid varje skada. 
 


	Nordeuropa Försäkring AB
	SÄRSKILDA VILLKOR
	UTÖKAT SKYDD FÖR SMÅBÅTSVARV N66:1
	FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

