
Tilläggsvillkor Kanot och Roddförbundet 1.2 
 
 Kanot och Roddbåt  
Tilläggsvillkor, ersätter moment 5-8 i Båtförsäkringsvillkor Sverige giltiga från 1.4.2018.  
 
Skador på Kanot eller Roddbåt  
Försäkringen omfattar skador vid något av följande tillfällen:  
- Grundstötning, kollision eller vid en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.  

- Transport, lyft, förflyttning och förvaring på land  

- Brand  

- Stöld, stöldförsök eller skadegörelse.  
 
Vad är försäkrat  
Skrov, paddel, åror och fast monterad utrustning som normalt krävs för att framföra kanoten eller roddbåten.  
Kanoter och Roddbåtar skall vara tydligt märka med ett unikt nummer. Numret skall framgå av 
försäkringsbrevet för att kanoten eller roddbåten skall omfattas av försäkringen.  
 
Värde  
Båtarna försäkras till marknadsvärdet.  
 
Åror/paddlar  
Försäkringen ersätter skadad åra/paddel vid ersättningsgill händelse, dvs vid en plötslig, oförutsedd och utifrån 
kommande händelse.  
Försäkringen ersätter med nyvärde för åror/paddlar de första fem åren, därefter 10% i nedsättning per år, 
lägsta ersättning 50% av nyvärdet.  
 
Giltighetsområde  
Ordinarie giltighetsområde: Försäkringen är giltig i Norden  
Utökat giltighetsområde: Alla länder som ingår i EU samt England, Skottland, Serbien och Schweiz. 
  
Självrisk  
Självrisken är den angivna i försäkringsbrevet. Vid skada som inträffat inom utökat giltighetsområde samt 
under tävlingsdagen tillämpas en förhöjd självrisk med 2.000 SEK per skadetillfälle, utöver grundsjälvrisken.  
Vid sjöskada, självrisk enligt försäkringsbrevet per objekt. Vid brand, stöld, transport- och uppläggningsskada 
tillämpas endast en självrisk om skadorna inträffat vid ett och samma tillfälle.  
 
Begränsningar i försäkringen  
Ersätter moment i punkt 5-8, samt hänvisar till punkt 9 i Båtförsäkringsvillor Sverige 2018. 
 
Försäkringen ersätter inte en skada eller förlust av egendom som beror på:  
- felaktig konstruktion, installation eller montering  

- tillverknings- eller materialfel  

- normalt slitage som skråmor, nötning, blekning, nedsmutsning  

- materialutmattning  

- bristande underhåll, korrosion, frätning och röta  

- undermåliga reparationer  

- att utrustning lossnat, tappats eller fallit i vattnet  

- för hård belastning  

- angrepp av mögel  

- skadedjur  

- skadegörelse av försäkringstagaren eller den som använt båten  

- förskingring eller bedrägeri  
 



 
- stöld av utrustning som inte varit inlåst eller fast monterad under förvaring i hemmaklubb/förening. Under 
tävling och träningsläger accepteras att förvara åror/paddlar i anslutning till kanot/roddbåt som är surrad i 
ställning.  

- frysning, is och snö  
 
Övriga villkor  
I övrigt hänvisas till ordinarie försäkringsvillkor för Sverige 2018.04.01   
 
Giltighet  
Detta tilläggsvillkor gäller för försäkringar med startdatum under perioden 2018.04.01-2019.01.31. 


