
Tilläggsförsäkringar SBU
Utökad egendomsförsäkring, nu med möjlighet till fullvärde
När grundförsäkringen inte räcker till (4 prisbasbelopp) kan klubben teckna tilläggsförsäkring för byggnader
och lös egendom. Klubben väljer själv om byggnaden ska försäkras som första risk- alternativt
fullvärdesförsäkring. Självrisk 20% av prisbasbeloppet. Bryggor och bommar kan endast brandförsäkras.
För fullvärde begär offert.

Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring
Grundförsäkringens försäkringsbelopp kan utökas till 4 prisbasbelopp.

Utökad rättsskyddsförsäkring
Grundförsäkringens försäkringsbelopp på 6 prisbasbelopp kan höjas 
till 8 prisbasbelopp.

Styrelseansvarsförsäkring
Grundförsäkringens försäkringsbelopp på fem prisbasbelopp kan höjas 
till 1 500 000 kr. Ingen självrisk utgår.

Olycksfallsförsäkring för anhöriga
Anhörig* till medlem omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet 
inom klubbens område inkl klubbholmar. Endast ett försäkringsbelopp kan 
utbetalas om två försäkringar finns genom SBU:s båtklubbsförsäkring.
* make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, egna föräldrar och make/maka/sambos 
föräldrar och nära släkting. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.

Cisternförsäkring
Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja samt 
annan brandfarlig vätska på egen egendom, försäkringsbelopp 1 mkr. 
För skada på cistern och innehåll, d.v.s. stöld, brand m.m. på/ur cistern, 
försäkringsbelopp 100 tkr.
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Tilläggspaket – mer för pengarna vid 
tecknande av fler tilläggsförsäkringar
Tilläggspaket 1 kostar

Tilläggspaket 2 kostar

Tilläggspaket 3 kostar

Tilläggspaket 3 kostar inklusive olycksfall för anhöriga kostar
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Genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring
i Svenska Sjö, genom samarbete med Trygg Hansa.

Försäkringen ger ett bra grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt. 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.
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