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Här får du bäst rättsskydd
Efter en skada på båten är det viktigt med ett bra rättsskydd. Båtliv reder ut begreppen. Text: Bengt Gärde

OM DIN BÅT blir skadad är 
det av största betydelse 
att ha en ordentlig båt-

försäkring som i första hand kan 
ersätta kostnaderna för en fack-
mannamässig reparation.

Det är dock inte säkert att för-
säkringen ersätter reparations-
kostnader om skadorna har or- 
sakats av tidigare ägare. Istället 
kan man då vara hänvisad att 
kräva ersättning för reparations-
kostnaderna av den tidigare  
ägaren. Båten kan också vara 
behäftad med fel och brister 
vid ett köp som upptäckts efter 
tillträdet. Ibland tvingas man gå 
till domstol efter att den tidigare 
ägaren tillbakavisat ett framställt 
krav. När tvist uppstår har båt- 
ägaren stor nytta av rättskydds-
momentet i båtförsäkringen. 

Rättskyddsmomentet träder 
in och täcker i normalfallet 
kostnader för det rättsliga för-
farandet i tvister som båtägaren 
kan bli inblandad i. Det kan vara 
ombudskostnader, utredning 
före rättegång samt kostnader 
för bevisning m m. Det kan också 
vara motpartens ombudskost- 
nader vid en rättsförlust. Kost- 
nader för försäkringstagarens 
eget arbete, förlorad inkomst, 
resor eller uppehälle ersätts  
normalt inte. 

GENERELLT OMFATTAS ALLA tvister 
av försäkringsvillkoren som kan 
prövas av allmän domstol. Krav 
i anledning av köprättsliga fel 
omfattas alltså. Storleken på krav 
som framförs i normalfallet ska 
uppgå till minst halva prisbas-
beloppet (23 250 kr) för att rätt-
skyddsmomentet ska kunna tas i 
anspråk. 

Rättskyddsmomentet inne-
bär därmed att du som båtägare 
kan anlita ett juridiskt ombud 
att biträda dig i tvisten och att 
du själv inte behöver stå för alla 
dessa kostnader, förutom själv-
risken. Utan rättskyddsmoment- 
et skulle det ofta inte vara lönt för 
en privatperson att ta hjälp av ett 
juridiskt ombud i dylika tvister. 

Hos försäkringsbolagen finns 
dock ett maxbelopp för hur höga 

ombudskostnader som ersätts. 
Skulle kostnaderna överstiga 
detta belopp måste försäkrings-
tagaren själv betala överskjutan-
de kostnader. På de belopp som 
ersätts av rättsskyddet betalas en 
självrisk som vanligtvis uppgår 
till omkring 10–20 procent av 
ombudskostnaderna samt ett 
grundbelopp av varierade storlek

HÄR OVANFÖR FINNS en jämför- 
else av rättsskyddsvillkoren hos 
några olika försäkringsbolag 
med uppgifter om självrisknivå, 
maxbelopp samt om rättsskyddet 
ersätter motpartens rättegångs-
kostnader vid förlust av talan i 
domstol. Jämförelsen visar att 
det kan vara lönt att granska 
rättsskyddsvillkoren vid tecknan-
de av ny båtförsäkring. Jämför- 
elsen är inte uttömmande men 
avser de flesta bolagen involvera-
de i båtförsäkringar.

Grundnivån på självrisken är 
relativt likvärdig mellan bolagen. 
Högst självrisk har If, med en 
nivå om 25 procent av kost- 
naderna. Den högre självrisken 
vägs dock i viss mån upp av ett 
högre maxbelopp än genom- 
snittet för bolagen i jämförels- 
en. Lägst självrisk hittas hos 
Pantaenius med 10 procent av 
kostnaderna. Pantaenius har å 
andra sidan bland de lägsta max-

beloppen i jämförelsen. 
Det maximala beloppet som 

betalas ut ur rättsskyddsförsäk-
ringarna varierar från 139 500 kr 
till 300 000 kr. Högst maxbelopp 
erbjuder Folksam och Svenska 
Sjö. Det genomsnittliga max- 
beloppet för bolagen i jämförelse 
är 156 700 kr. Fyra av bolagen har 
ett maxbelopp motsvarande tre 
prisbasbelopp (139 500 kr).

Alla rättsskyddsförsäkringar 
utom en ersätter motpartens 
rättegångskostnader vid förlust i 
domstol. Här är det Alandia som 
sticker ut. Att rättsskyddet inte 
ersätter motpartens kostnader 
kan innebära stora ekonomiska 
konsekvenser om domstolen 
skulle döma till motpartens för-
mån. Detta är något som absolut 
bör beaktas när du tecknar för-
säkring. 

SVENSKA SJÖ UPPGER att den  
vanligaste tvisten mellan båt- 
ägare är i samband med köp och 
försäljning av båt. I anledning 
därav erbjuder Svenska Sjö ett 
rättsskyddsmoment vid dylika 
tvister om sex prisbasbelopp 
(279 000 kr). Bolaget har även 
en maxgräns på sin självrisk om 
20 000 kr, vilket medför att om 
man sammantar storleken på 
rättsskyddsförsäkringen med 
maxbeloppet på rättskyddsvill- 

koren så är Svensk Sjö den för-
månligaste försäkringen vid 
tvister där de totala ombudskost-
naderna överstiger 200 000 kr 
samt är ett av de bolag som har 
högt rättsskyddsbelopp. Bak-
grunden till detta är att försäk-
ringstagarna ska våga och ha råd 
att tvista.

Sammanfattningsvis erbjuder 
Svenska Sjö och Folksam de för-
månligaste rättsskyddsvillkoren, 
Folksam har det högsta max- 
beloppet men har å andra sidan 
likt de flesta en rörlig självrisk 
utan tak vilket Svenska Sjö är 
ensamma om. I jämförelse har 
emellertid ingen hänsyn tagits 
till premien hos de olika båtför-
säkringarna. De flesta skadorna 
ryms inom 250 000 kr. Då är själv-
risken hos Svenska Sjö 20 000 kr 
och hos Folksam 50 000 kr.

AVSLUTNINGSVIS KAN MAN nämna 
att de frågor som kan vara av 
betydelse för en bedömning av 
rättskyddet bör vara, storleken på 
rättsskyddet, täcker motpartens 
ombudskostnader vid rättsför-
lust, gäller för processande mot 
det egna försäkringsbolaget och 
storleken på självrisken. Om 
frågan om rättsskydd är viktig vid 
tecknandet av försäkring så kan 
detta vägleda dig i ditt besluts- 
fattande. ✪

   Ersätter motpartens  
   rättegångskostnader 
Bolag Självrisk Maxbelopp vid förlust 

Alandia  20 %, lägst 1 500 kr 150 000 kr Nej 

Atlantica  20 %, lägst 1 000 kr 3 x prisbasbelopp = 139 500 kr Ja

Dina försäkringar  20 %, lägst 1 500 kr 139 500 kr Ja 

Folksam  20 %, lägst 2 000 kr 300 000 kr Ja 

If 25 %, lägst försäkringens självrisk.  250 000 kr Ja 

Länsförsäkringar  20 %, lägst försäkringens självrisk.  240 000 kr Ja 

Pantaenius 10 %, lägst 3 000 kr 139 500 kr Ja 

Svedea 20 %, lägst 2 000 kr 139 500 kr Ja

Svenska Sjö 20 %, lägst 2 500 kr/ Max 20 000 kr* 139 500kr/ 279 000kr * Ja 

Trygg Hansa  20 %, lägst 1 500 kr 200 000 kr Ja 

Villaägarna (Gjensidige)  20 %, lägst 2 000 kr 150 000 kr Ja 

Anmärkning: 3 prisbasbelopp = 139 500 kr, 1 prisbasbelopp 2019 = 46 500 kr, * Vid köp och säljtvister 
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