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Första två månaderna 
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Trygghetsförsäkring - upp till 10 års trygghet!
Vi på Honda vill att du ska känna dig nöjd och trygg med ditt val av 
våra båtmotorer. När du köper en utombordsmotor från oss har du som 
privatperson 5 års garanti. För att du ska känna dig extra trygg har vi en 
Trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic upp till 10 år. 

Om trygghetsförsäkringen och hur den fungerar
De första två månaderna ingår försäkringen i köpet av din båtmotor. Därefter 
har du möjlighet att teckna försäkring årsvis upp till 10 år till förmånlig premie. 
Se nästa sida för premietablå. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsed-
da utifrån kommande skador på din båtmotor. Detta innebär att försäkringen 
gäller vid exempelvis stöld eller sjöskada på din motor.

Försäkringen är ett komplement till din ordinarie försäkring som 
båtförsäkring eller villa-/hemförsäkring (om du förvarar din båtmotor 
i hemmet) och ersätter kostnaderna för självrisk (Max *10 000 kr) och  
avskrivning vid en ersättningsbar skada.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till produk-
ten. Försäkringen kan även överlåtas till annan som genom ett lagligt förvärv 
har köpt produkten.

Villkor
Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din ordinarie försäkring (båt eller 
villa-/hemförsäkring). Din ordinarie båtförsäkring ersätter kost naderna i sam-
band med en plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada, inklusive stöld, 
med avdrag för självrisk och eventuell avskriv ning. Trygghetsförsäkringen går 
därefter in och ersätter dig för dessa avdrag, dock max upp till inköpspriset på 
produkten. 

En förutsättning för att du ska kunna använda trygghetsförsäkringen är att 
skadekostnaden överstiger den självrisk du har i din ordinarie försäkring.  
Särskilda undantag, se gällande villkor i ditt försäkringsbrev. 

Hur tecknar jag försäkringen?
Vid köpet av båtmotorn blir du registrerad av din återförsäljare för 
garantin och försäkringen. Du kommer sedan att få ett försäkringsbevis med 
ett erbjudande om att teckna dig för fortsatt försäkringsskydd 
under 12 månader via autogiro månadsvis eller årsvis via brev. Väljer du att 
teckna dig för autogiro så fyller du i den bifogade ansökan och returnerar den 
till Arctic. Får du inte ett erbjudande inom 30 dagar så ber vi dig kontakta din 
återförsäljare eller Arctic för att få hjälp.

Bekräftelse
När registreringen av din autogiroansökan är gjord skickas ett nytt försäkrings-
brev till dig med en bekräftelse om autogiro och aktuella försäkringsvillkor. 

Åtgärder vid skada
När skada inträffar ska du som kund kontakt en Honda auktoriserad åter-
försäljare, sedan ska en skadeanmälan göras så snart som möjligt till Arctic 
Seals AB. Därefter ska skadan anmälas till villaförsäkringsbolaget för skade-
reglering. Kopia av försäkringsbeviset, kopia på rapport från reparatör och 
skaderegleringsbeslutet från villaförsäkringen skickas in till Arctic.  Om du inte 
är nöjd med beslutet i ditt skadeärende kan du alltid få ditt ärende prövat hos 
försäkringsbolaget och Allmänna Reklamationsnämnden.

Tillsynsmyndighet
Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under 
Finansinspektionens tillsyn.

Frågor
Har du frågor kring försäkringen vänd dig till Arctic på telefon: 
08-746 05 60, e-post: kundtjanst@arctic.se eller fax: 08-746 88 49

Premietablå (Första årets premie)
Modell År 1
2,3 – 20 hk 54 kr/mån
30 – 250 hk 82 kr/mån 
 
*Nyhet! Under perioden 1/11 till 31/3 täcker trygghetsförsäkringen  
självrisk på upp till 20 000 kr.
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