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-20 % på båtförsäkringar
Som medlem i en  medlemsförening  har du en
olycksfallsförsäkring i If skadeförsäkring.  Den gäller för all
verksamhet som anknyter till båtsporten: till sjöss, under vår- 
och höstutrustningen i hamnen och på land. Dessutom får du 20
% tilläggsrabatt på båtförsäkringen om du har besiktigat din
båt i klass 1, 2 eller 3 enligt SBF:s bestämmelser,

om du har gått SBF:s teoretiska och 
praktiska kurser eller om du har ett 
av Traficom beviljat internationellt 
förarbevis för fritidsbåtar. Kolla dina 
medlemsförmåner på if.fi/spv.

Medlem i SBF,
du känner väl till dina förmåner? 
När du är med i en medlemsförening i Segling och Båtsport i Finland får du 
förmåner och rabatter som är pengar värda.

Rabatter i Karttakeskus nätbutik karttakauppa.fi 
Medlemmarna i våra medlemsföreningar får 10 – 20 % rabatt på 
Karttakeskus kartprodukter. Erbjudandena hittar du på  
karttakauppa.fi/spv. 

Tusentals medlemmar har redan installerat vårt 
mobilmedlemskort i sina telefoner. Har du? 
Med  Cardu-appen, som du kan ladda ner i din telefon hittar  
du lätt alla SBF:s permanenta medlemsförmåner,  månadens 
specialerbjudanden och våra senaste nyhetsbrev. Har du redan 
laddat ner ditt eget kort? Läs vidare och ladda: 
sv.spv.fi/medlemsformaner/

Förmånspris för Trossi
Årsavgiften för Trossi är 70 euro (normalpris 80).  I förmånen 
ingår medlemsavgift i valfri sjöräddningsförening. Förmånen 
kan inte kombineras med andra eventuella rabatter för Trossi-
tjänsten. Du kan utnyttja Trossi-tjänsten om din båtresa plötsligt 
avbryts. Då får du bogsing till närmaste hamn, där du kan få 
service, vid behov dessutom hjälp med att hitta en montör eller 
en tillfällig hamnplats.

Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor 
Finnlines erbjuder våra medlemmar rabatt på 
rutterna Helsingfors – Travemünde  och 
Nådendal – Långnäs – Kapellskär.  Du får 
minst 20 % rabatt på standardpriserna.  Som 
Finnlines Star Club stamkund får du en extra 
rabatt på 3 % på specialpriser och förmåner 
ombord. Medlemsföreningarna kan dessutom 
förhandla om specialförmåner i samband med 
sina tävlingar. Bekanta dig med förmånerna i 
mera detalj och med tidtabellerna på 
finnlines.fi/spv.

Bekanta dig med alla förmåner på: 
sv.spv.fi/medlemsformaner/. På samma 
adress hittar du också de förmåner som gäller 
för föreningarna.

Rabatt på böcker utgivna av John Nurminens stiftelse 
Du får köpa  böcker till medlemsförmånspris utgivna av 
stiftelsen. Nätbutiken jnsshop.fi ger 20 % rabatt.  Den kod du 
behöver för att få den här rabatten hittar du på 
sv.spv.fi/medlemsformaner/.




