Båtklubbsförsäkringen
Båtklubbsförsäkringen
Varje klubb som är ansluten till SMBF, har via SBU, en grundförsäkring för sin verksamhet.
I grundförsäkringen ingår:
Egendomsförsäkringen:
Omfattar fast och lös egendom till ett belopp av två basbelopp. Brandskada på bryggor ersätts
också med två basbelopp. Försäkringen omfattar dessutom datautrustning, datamedia,
medlemsregister, ritningar och arkivhandlingar. Som egendom menas också utrustning som
klubben hyrt eller lånat. För stöldbegärlig egendom och pengar som inte förvaras i låst värdeskåp
(enligt Svensk Standard 3150) är dock ersättningen begränsad till 20% av basbeloppet
Ansvarsförsäkring:
Gäller när båtklubben blir skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar klubbens hela verksamhet och
omfattar person- och egendomsskador.
OBS! Klubben har ett omfattande ansvar vid sjösättning och upptagning av båtar. Inträffar en
skada vid lyft eller transport är ersättningen begränsad till en miljon kronor. Använder klubben
egen mobilkran ökar självrisken till ett halvt basbelopp.
Skyddet uppgår till fem miljoner kronor utom vid skada på omhändertagen egendom, två miljoner kronor.
Ansvarsförsäkringen omfattar inte följdskada till sakskada. Vid lyft eller transport av båt är ersättningen
begränsad till en miljon kronor - ägarens försäkring gäller i fösta hand.
Hyresförlustförsäkring:
Förlorar klubben hyresintäkter för t.ex. en båtplats eller en lokal efter en skada, ersätter hyresförlustförsäkringen
dessa upp till tolv månader .
Obs! Hyr, leasar eller lånar klubben egendom gäller försäkringen precis som vanligt. Dock gäller s
jälvklart inte ansvarsförsäkringen (eftersom man inte kan rikta skadeståndskrav mot sig själv).
Försäkringen ersätter inte skador som uppkommit som en följd av en tidigare skada, t.ex. stilleståndsersättning för båt.
Extrakostnadsförsäkring:
Det kan bli extra kostsamt för klubben att klara verksamheten efter en skada. Extrakostnadsförsäkringen ersätter
skäliga kostnader i upp till ett år efter
Förmögenhetsbrottsförsäkring:
Omfattar skada som klubbens medlem, styrelseledamot eller funktionär genom förmögenhetsbrott
(stöld, förskingring, bedrägeri, dvs. brott som faller inom ramen för allmänt åtal) åsamkar klubben eller annan person.
Försäkringsbeloppet är två basbelopp. Självrisken är 20% av basbeloppet.
Rättsskyddsförsäkringen:
Omfattar nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål. Försäkringsbeloppet är tre basbelopp.
självrisken är 20 % av basbeloppet plus 20 % av överskjutande kostnader. Anmäl alltid rättsskyddsskador till
SBU: s kansli som också ger råd om hur klubben går vidare och sparar in onödiga utgifter.
Därefter anmäler klubben till Svenska Sjö.

Detta kan klubben välja till!
Utökad egendomsförsäkring:
När grundförsäkringen inte räcker till kan klubben teckna en tilläggförsäkring för byggnader och lös egendom.
När det gäller byggnader, klubbhus etc. med ett värde över 400 000 kr kan klubben teckna en speciell fullvärdesförsäkring.
OBS! när det gäller lokaler som är till för förvaring av båtar, måste dessa lokaler:
1. Ägas av klubben och endast användas till båtförvaring.
2. Vara byggda för ändamålet.
3. Brandbesiktigas varje år.

Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring:
Möjlighet finns att utöka grundförsäkringens försäkringsbelopp (två basbelopp) till fyra(4) basbelopp.
Utökad rättskyddsförsäkring:
Möjlighet finn s att utöka grundförsäkringens försäkringsbelopp till fem (5) basbelopp.
Styrelseansvarsförsäkring:
Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör klubben.
Ordföranden och styrelseledamöterna har ett solidariskt ansvar och kan personligen bli ansvariga för styrelseledamots
oaktsamhet. Försäkringen ersätter skadeståndsanspråk, krav enligt lag om ekonomisk förening samt ombuds
och rättegångskostnader. Försäkringsbeloppet är en miljon kronor. Ingen självrisk vid skada.
Olycksfall:
Olycksfallsförsäkringen omfattar alla klubbens medlemmar vid deltagande i klubbens verksamhet t. ex. städdagar
och sommarläger, även sjösättning och upptagning av båtar. Samt även medhjälpare vid torr- och sjösättning

