BÅTKORTET

Sida 1 (3)

Datum

Eget båtkort
För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har
korrekta uppgifter om din båt tillhands. Fyll i din samlade uppgifter och förvara sen kortet tillgängligt men inte i båten.

Polisen når du dygnet runt på 114 14
Vid pågående brott, ring 112
Larmtjänst tipstelefon 020-325 325

Plats för fotografi på båten utvändigt
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Plats för fotografi på båten invändigt

BÅTKORTET

Sida 2 (3)

Schengens informationssystem (SIS) är ett gemensamt datasystem för medlemsstaterna i Schengenområdet och som
startades i och med att Schengensamarbetet tillkom. Syftet är att ha ett gemensamt informationssystem för gränskontroll,
dels för att hindra utvisade eller avvisade tredjelandsmedborgare från att komma in i Schengenområdet, dels för att
koordinera spanandet efter vissa föremål eller personer i syfte att bekämpa brott. I SIS lagras information om eftersökta
personer och eftersökta föremål. Det är ett sätt att kompensera för att de inre gränserna inom Schengenområdet är öppna.
Varje Schengenstat ansvarar för sina registreringar i SIS, och dessa registreringar lyder under medlemsstatens nationella
lagstiftning.

Det är viktigt att man skriver ner hela modell/tillverkningsnummer så det blir sökbart i SIS, Schengens informationssystem
(SIS): Det är därför bra om du kan ta en bild på etikett/dekal. Bara fullständiga motor/tillverksnummer blir sökbara i SIS.
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Plats för fotografi på motorns dekal

BÅTKORTET
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Eget båtkort
På den här sidan fyller du i uppgifter om din båt och båtmotor för att användas för egen del vid sjöräddning eller eventuell stöld.
Spara båtkortet i datorn, skriv gärna ut kortet och sätt i en pärm för eventuella framtida Behov. Vid polisanmälan samt kontakt
med försäkringsbolaget maila då gärna båtkortet.
Modell

Fabrikat

Tillverkningsnummer/skrovnummer

Färg skrov

Årsmodell

Egen märkning

Färg invändigt

Bottenfärg

Färg kapell

Färg vattenlinje

Segelnummer

Spårsändare

Motorfabrikat

Antal hk

Serienummer

Drevnummer

Årsmodell

Egen motormärkning

Fabrikat Trailer/Båtvagn

Modell Nummer Trailer/Båtvagn

Tillverkningsnummer/Ramnummer Trailer/Båtvagn

Egen märkning Trailer/Båtvagn

Årsmodell Trailer/Båtvagn

Regnummer Trailer/Båtvagn

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Ägare

Personnummer

Övriga upplysningar

Polisen
Försäkringsbolagen Båtorganisationerna
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