
 

 

 

  

 

 

 

Box 1189, 131 27 Nacka Strand. Besöksadress: Cylindervägen 12. Telefon: 08-448 28 80. Hemsida: www.sxk.se 

 

Undertecknad beställer 

Internationellt Certifikat för fritidsbåt 
Medlem i Svenska Kryssarklubben Icke medlem i Svenska Kryssarklubben 

Nyanmälan certifikat 750 kr per person Nyanmälan certifikat 1500 kr per person 

Förnyelse certifikat    400 kr per person Förnyelse certifikat    1000 kr per person 

Snabbehandling       +300 kr per person 

 

Certifikatet avser: segelbåt             motorbåt         motorseglare         

 

Uppgifter om båten (Alla mått anges i meter och centimeter) 

Båtnamn: 

___________________________________________________________________________ 

Medlemsnummer i Svenska Kryssarklubben: 

___________________________________________________________________________ 

Klubbens namn: 

___________________________________________________________________________ 

Hemmahamn: 

___________________________________________________________________________ 

Båttyp: 

___________________________________________________________________________ 

Byggare:    Byggår: 

___________________________________________________________________________ 

Längd över allt (i meter):   Största höjd (vattenlinjen-masttopp): 

___________________________________________________________________________ 

Bredd i meter:    Djupgående: 

___________________________________________________________________________ 

Segelyta:    Deplacement: 

___________________________________________________________________________ 

 

Motor 

Fabrikat:    Årsmodell: 

___________________________________________________________________________ 

Motornummer 1:   Motornummer 2: 

___________________________________________________________________________ 

Motorstyrka 1:                                             Motorstyrka 2:                          Inombord          Utombord    
hk                              kW                              hk                            kW            

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Personuppgifter om båtens ägare och/eller befälhavare 

 

Ägare:    Befälhavare: 

___________________________________________________________________________ 

Adress:    Adress: 

___________________________________________________________________________ 

Postadress:    Postadress: 

___________________________________________________________________________ 

Nationalitet:    Nationalitet: 

___________________________________________________________________________ 

Personnr:    Personnr: 

___________________________________________________________________________ 

Passnr:    Passnr: 

___________________________________________________________________________ 

E-post:    E-post: 

___________________________________________________________________________ 

Tel.nr:    Tel.nr: 

___________________________________________________________________________ 

Ort:                                Datum:  Ort:               Datum: 

___________________________________________________________________________ 

Namnteckning:    Namnteckning: 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

Med anledning av bestämmelserna för GDPR ber vi er tänka igenom följande frågeställningar gällande vårt 
arkiverande av era uppgifter i vårt register för certifikaten.  

Certifikaten är giltiga i två år och kan förnyas. En förnyelse innebär att ni inte behöver skicka in alla papper 
igen och ansöka på nytt, utan bara kan begära en förnyelse till en lägre kostnad. 

Då många återkommer efter flera år och vill ha förnyelse är vi föranledda till denna fråga. 

När ni väljer att strykas ur registret kommer även era ansökningshandlingar och kopiorna ni har sänt in att 
förstöras. 

OBSERVERA! När ni väljer att strykas ur registret kommer vi inte att kunna skriva ut avregistreringsbevis till 
er, som kan behövas om ni säljer er båt utomlands eller till icke-svenska köpare. 

Så länge certifikatet är giltigt sparas alla handlingar.  

□ Jag/vi godkänner att uppgifterna sparas i högst två år efter att certifikatets giltighetstid har löpt ut. 

□ Jag/vi godkänner att uppgifterna sparas i 10 år efter att certifikatets giltighetstid har löpt ut. 


