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Kontakt Gjensidige Forsikring

Om Gjensidige Forsikring

Servicecenter

Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber,

Tlf.: 70 10 90 09
info@gjensidige.dk, for police, service og salg.

Skadecenter
skade@gjensidige.dk, hvis du vil anmelde en skade eller har
spørgsmål til en skadesag.
Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk
Forsikringsbetingelser R347 12A
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som er bygget af kunder, for kunder.
Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.
I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing.
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.

Fællesbetingelser
Betingelser R34712A

Forsikringsbetingelsernes opbygning
Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning:
• Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne.
• Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på
forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er
sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling, og hvad
der skal gøres ved skade eller erstatningskrav.
• Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af
forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er
omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne
fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket,
og hvad forsikringen ikke dækker.
• Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler
samt regler for selvrisiko og regres fremgår.
• Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er
stjernemarkeret*.

Forklaring af enkelte begreber
Selskabet
Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige
Forsikring ASA, Norge.

Forsikringstager
Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med
selskabet har indgået forsikringsaftalen.

Sikrede
Sikrede er den, som har ret til erstatning.

3. Ikrafttrædelse
Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

4. Præmiebetaling
4.1
Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.
Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til
staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med
opkrævningen og betalingen af præmien mv.

4.2
Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den
opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice eller anden
elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det opgivne
kontonummer.

4.3
Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

4.4
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden
og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

4.5
Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra
modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er
betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af
indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af
indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien

1. Hvem er sikret

opkræves via betalingsservice.

Forsikringstager i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede.

4.6

2. Hvor dækkes
2.1
Forsikringen er begrænset af linierne Lindesnæs / Wilhelmshaven og

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

4.7
Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter

Karlskrona / Kolberg.

udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige

2.2

præmien er betalt inden denne dato.

Sejlads på floder og kanaler syd for 53° og 31’ nordlig bredde er ikke

forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre

omfattet af forsikringen.

4.8

2.3

omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger

Fartområdet er til enhver tid begrænset af fartcertifikatets

umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er

bestemmelser.

ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen

Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende

sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af
opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende betaling af første
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præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter

Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds

betalingsfristen i punkt 4.5.

varsel til hovedforfald.

Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling

Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen

ske inden udløbet af denne periode.

med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst

5. Gebyrer

for forsikringstageren.

5.1 Gebyrer

8. Oplysningspligt

5.1.1 Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis

Forsikringen er tegnet på grundlag af oplysningerne i begæringen.

dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,

Sker der ændringer i de forhold - fx fartøjets udstyr eller anvendelse

inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og

- skal dette straks meddeles selskabet, som da beslutter, om

fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse

forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

med police- og skadebehandling.
5.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/

9. Sikkerhedsforskrifter

timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.

9.1

5.1.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på
selskabet hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer
5.2.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye
gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller
markedsmæssige årsager.
5.2.2 Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i
en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabet hjemmeside.
Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3
måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

6. Varighed og opsigelse
6.1 1-årig periode
Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1

Fartøjet, dets fører og mandskab skal til enhver tid opfylde de af
myndighederne stillede krav og være i besiddelse af de respektive
beviser og certifikater.

9.2
Fartøjet skal have ildslukningsmateriel og redningsudstyr ombord i
nødvendigt omfang.

9.3
Fartøjets fortøjninger og ankergrej skal være forsvarlige, og
fortøjningen af fartøjet skal ske på forsvarlig måde. Trækkes
fartøjet på land på åben kyst, skal det anbringes, så søen i intet
tilfælde kan nå det.

9.4
Henligger fartøjet uden mandskab ombord, skal det være forsynet

måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

med automatisk virkende lænsepumpe.

6.2 Flerårig periode

10. Ved skade eller erstatningskrav

Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den

10.1

skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1
måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

6.3 Opsigelse i forbindelse med skade
Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens

Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst
krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal
selskabet straks underrettes herom.
Anmeldelse kan ske ved at ringe til os på tlf. +45 70 10 90 09.

betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og
selskabet berettiget til, at opsige forsikringen skriftligt med 14
dages varsel.
6.3.1 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der
derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra
forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb
svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket
fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.

7. Ændringer
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Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside.
Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf. +45 70 22 52 32.

10.2
Tyveri og hærværk skal ligeledes anmeldes til politiet.

10.3

Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give

Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed

selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger.

kontaktes via e-mail eller brev.

Udbedring af skaden eller fjernelse af forsikrede genstande, må dog
ikke iværksættes før selskabet har givet samtykke hertil.

10.4

Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses
ved forespørgsel.

Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets

14. Lovgivning og værneting

samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens

For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler samt Dansk

behandling.

10.5
Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller
godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk

Søforsikringskonvention.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.

erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.

10.6
I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i
enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

11. Dækning i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har
dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse
gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

12. Krig, jordskælv, atomenergi mv.
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en
følge af:
• Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
• Terrorisme
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

13. Utilfreds med selskabet
13.1
Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx
erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er
der mulighed for at klage.
Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på
eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den
person eller det center, der har behandlet sagen.
Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde.

13.2 Klageansvarlig enhed
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Ansvar
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

15. Hvad er dækket
15.1
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som den sikrede
pådrager sig ved skadevoldende handlinger og undladelser i
egenskab af ejer eller bruger af fartøjet.

15.2
Desuden dækkes omkostninger afholdt med selskabets accept ved
retssag, voldgift eller forligsforhandlinger angående spørgsmål om
sådan erstatning.

15.3
Forsikringen dækker den sikredes ansvar for fjernelse af vrag, som
pålægges inden for 3 år fra havariets dato.

15.4
Ved ansvar for tab af menneskeliv og skade på person gælder
reglerne i forsikringsaftalelovens §§ 95 og 96.

16. Forsikringen dækker ikke
16.1
Ansvar for skade på søfolks effekter, der befinder sig ombord på
eget fartøj.

16.2
Ansvar, der er eller kunne have været dækket af en
erhvervsansvarsforsikring.

16.3
Omkostninger afholdt af tredjemand, som alene begrundes i aftale
indgået med bugserselskab, værft eller andre, medmindre sådan
aftale må anses som sædvanlig.

16.4
Ansvar for skade som følge af, at fartøjet ikke var sødygtigt,
behørigt udrustet og bemandet og forsynet med de fornødne
dokumenter ved afgangen fra sidste havn eller plads, selvom
sikrede ikke har vidst dette.

16.5
Ansvar for skade på den del af fartøjet, som er behæftet med
konstruktions- eller materialefejl.

16.6
Ansvar for skade som følge af almindelig brug, manglende
vedligeholdelse, svamp, fyr eller råd.
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16.7
Ansvar for skade som følge af, at fartøjet under henliggen og
oplægning ikke har været forsvarligt fortøjet eller afstivet og under
forsvarlig tilsyn.

16.8
Ansvar for skade og omkostninger som følge af, at fartøjet har
været anvendt til ulovligt formål, selv om den sikrede ikke har vidst
dette.

16.9
Ansvar for skade som følge af slæb, medmindre slæb af det
forsikrede fartøj har været nødvendigt på grund af havari eller
slæbningen foretages for at redde menneskeliv eller er et led i en
bjærgningsaktion.

16.10
Ansvar for skade, som af den sikrede eller fartøjets mandskab er
forårsaget med forsæt, grov uagtsomhed eller under påvirkning af
spiritus, narkotika og euforiserende stoffer.

16.11
Ansvar for isskader, hvorved forstås al skade, herunder totaltab og
bjærgeløn, bevirket ved is.

16.12
Ansvar for indtægtstab, rejseudgifter, hyre og kostpenge.

Kasko
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

17. Hvad er omfattet
17.1
Forsikringen omfatter fartøjets skrog.

17.2
Forsikringen omfatter fartøjets maskineri.
17.2.1 Til maskineri hører hovedmaskine og hjælpemaskineri med
rørledninger, anlæg til frembringelse af elektricitet, strømtavler,
ledninger og andre genstande, der kan ligestilles med de nævnte,

19. Hvilke skader er dækket
19.1
Skade på skroget som følge af en ulykkelig hændelse med de
nedenfor angivne undtagelser.

19.2
Skade på maskineri, inventar og reservegods som følge af tyveri
eller hærværk og fartøjets synken, kæntring, stranding,
grundstødning eller kollision.

19.3

anbragt i fartøjets hovedmaskinrum samt stævnrør, aksel og skrue.

Inden for forsikringssummen dækkes tillige:

17.3

19.3.2 Besigtigelsesomkostninger.

Forsikringen omfatter fartøjets inventar og reservegods.

19.3.1 Bjærgeløn og redningsomkostninger.

17.3.1 Til inventar og reservegods hører mast, rig, sejl, tovværk,

20. Forsikringen dækker ikke

ankre og ankerkæder, pumper, lanterner, fastmonteret navigations-

20.1

og kommunikationsudstyr, kikkert, redningsflåder-, bælter- og

Skade som følge af brand*, lynnedslag* eller eksplosion*.

veste, ildslukker, kahytsudstyr- og montering samt andre
genstande, der kan ligestilles med de nævnte.

17.4

20.2
Skade som følge af, at fartøjet ikke var sødygtigt, behørigt udrustet
og bemandet og forsynet med de fornødne dokumenter ved

Forsikringen omfatter også de under punkt 17.2 til 17.3.1 nævnte

afgangen fra sidste havn eller plads, selv om den sikrede ikke har

genstande, selv om disse ikke tilhører den sikrede, men af ham er

vidst dette.

lånt, lejet eller købt med ejendomsforbehold.

18. Forsikringen omfatter ikke
18.1
Fangst og fangstudrustning, herunder fiskegrej af enhver art.

18.2

20.3
Skade på den del af fartøjet, som er behæftet med konstruktionseller materialefejl.

20.4
Skade som følge af almindelig brug, manglende vedligeholdelse,

Genstande, der ikke hører til sædvanligt udstyr af et fartøj.

svamp, fyr eller råd.

18.3

20.5

Ejers, mandskabs eller eventuelle passagerers personlige effekter,
herunder rede penge, transportabelt kommunikationsudstyr,
olietøj, søstøvler og værktøj.

18.4
Udredningsgenstande såsom olie, benzin, petroleum samt proviant,
herunder drikkevarer og tobak.

18.5
Elektroniske data eller programmer.

Skade som følge af, at fartøjet under henliggen og oplægning ikke
har været forsvarlig fortøjet eller afstivet og under forsvarligt tilsyn.

20.6
Skade og omkostninger som følge af, at fartøjet har været anvendt
til ulovligt formål, selv om den sikrede ikke har vidst dette.

20.7
Skade som følge af slæb, medmindre slæb af det forsikrede fartøj
har været nødvendigt på grund af havari, eller slæbningen
foretages for at redde menneskeliv eller er et led i en
bjærgningsaktion.
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20.8
Skade, som af den sikrede eller fartøjets mandskab er forårsaget
med forsæt, grov uagtsomhed eller under påvirkning af spiritus,
narkotika og euforiserende stoffer.

20.9
Isskader, hvorved forstås al skade, herunder totaltab og bjærgeløn,
bevirket ved is.

20.10
Indtægtstab, rejseudgifter, hyre og kostpenge.
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Brand
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

21. Hvad er omfattet
21.1
Forsikringen omfatter fartøjets skrog.

21.2
Forsikringen omfatter fartøjets maskineri.
21.2.1 Til maskineri hører hovedmaskine og hjælpemaskineri med
rørledninger, anlæg til frembringelse af elektricitet, strømtavler,
ledninger og andre genstande, der kan ligestilles med de nævnte,

23. Hvilke skader er dækket
23.1 Brand*
23.1.1 Skade på genstande foranlediget ved kortslutning eller
overspænding, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr,
dækkes ikke medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en
følge af ildsvåde.

23.2 Lynnedslag*
23.3 Eksplosion*

anbragt i fartøjets hovedmaskinrum samt stævnrør, aksel og skrue.

23.4 Inden for forsikringssummen omfattes tillige:

21.3

23.4.2 Besigtigelsesomkostninger.

Forsikringen omfatter fartøjets inventar og reservegods.

23.4.1 Bjærgeløn og redningsomkostninger.

21.3.1 Til inventar og reservegods hører mast, rig, sejl, tovværk,

24. Forsikringen dækker ikke

ankre og ankerkæder, pumper, lanterner, fastmonteret navigations-

24.1

og kommunikationsudstyr, kikkert, redningsflåder-, bælter- og
veste, ildslukker, kahytsudstyr- og montering samt andre
genstande, der kan ligestilles med de nævnte.

21.4

Skade, der alene består i svidning eller smeltning.

24.2
Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme.

Forsikringen omfatter også de under punkt 21.2 til 21.3.1 nævnte

24.3

genstande, selv om disse ikke tilhører den sikrede, men af ham er

Skade som følge af, at fartøjet ikke var sødygtigt, behørigt udrustet

lånt, lejet eller købt med ejendomsforbehold.

og bemandet og forsynet med de fornødne dokumenter ved

22. Forsikringen omfatter ikke
22.1

afgangen fra sidste havn eller plads, selv om den sikrede ikke har
vidst dette.

Fangst og fangstudrustning, herunder fiskegrej af enhver art.

24.4

22.2

eller materialefejl.

Genstande, der ikke hører til sædvanligt udstyr af et fartøj.

22.3
Ejers, mandskabs eller eventuelle passagerers personlige effekter,
herunder rede penge, transportabelt kommunikationsudstyr,
olietøj, søstøvler og værktøj.

22.4
Udredningsgenstande såsom olie, benzin, petroleum samt proviant,
herunder drikkevarer og tobak.

22.5
Elektroniske data eller programmer.

Skade på den del af fartøjet, som er behæftet med konstruktions-

24.5
Skade som følge af manglende vedligeholdelse.

24.6
Skade som følge af, at fartøjet under henliggen og oplægning ikke
har været forsvarlig fortøjet eller afstivet og under forsvarligt tilsyn.

24.7
Skade og omkostninger som følge af, at fartøjet har været anvendt
til ulovligt formål, selv om den sikrede ikke har vidst dette.

24.8
Skade som følge af slæb, medmindre slæb af det forsikrede fartøj
har været nødvendigt på grund af havari, eller slæbningen
foretages for at redde menneskeliv eller er et led i en
bjærgningsaktion.
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24.9
Skade, som af den sikrede eller fartøjets mandskab er forårsaget
med forsæt, grov uagtsomhed eller under påvirkning af spiritus,
narkotika og euforiserende stoffer.

24.10
Indtægtstab, rejseudgifter, hyre og kostpenge.
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Maskinskade
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

25. Hvad er omfattet
25.1 Skibets maskineri
25.1.1 Til skibets maskineri henregnes hovedmaskine og
hjælpemaskineri med rørledninger, anlæg til frembringelse af
elektricitet, strømtavler, ledninger og andre genstande, der kan
ligestilles med de nævnte anbragt i skibets hovedmaskinrum samt

27.3 Skade
Udtrykket skade omfatter i denne police enhver art af skade, tab
eller udgifter, medmindre skaden angives at være skade på en
bestemt genstand, eller anden begrænsning er angivet eller
fremgår af sammenhængen.

28. Forsikringen dækker ikke
28.1 Konstruktionsfejl mv.

stævnrør, aksel og skrue.

28.1.1 Skyldes et havari konstruktions- eller materialefejl, dækker

25.2 Skibets faste inventar

pågældende fejl.

25.2.1 Fast inventar:
Til skibets faste inventar hører spil, styreapparat og styreledning,
radar, ekkolod, positionsbestemmelsesudstyr,
satellitnavigationsudstyr, datamater, fjernskrivere, ventilatorer,
hydraulisk udstyr til betjening af hængedæk, bov-, side- og
agterporte, lanterner, bovpropel og maskineri hertil samt
elgeneratorer og andet hjælpemaskineri, hvis anbragt i andet rum
end hovedmaskinrummet, elevatorer samt fastmonteret udstyr i
apteringen, fastmonterede falderebstrapper, ankre og ankerkæder,
redningsbåde samt redningsflåder, køleskabe, frysere til proviant
samt komfurer og andre genstande, der kan ligestilles med de

forsikringen ikke skade på den del, der er behæftet med den
28.1.2 Uanset bestemmelsen i punkt 28.1.1 dækker forsikringen, når
skibet er klasset i et anerkendt klassifikationsselskabs højeste klasse
og vedkommende del er godkendt, skade på skibets maskineri som
følge af:
28.1.3 Materialefejl, hvad enten der er udløst en beskadigelse af
den med materialefejl behæftede del eller ej.
28.1.4 Konstruktionsfejl, for så vidt det drejer sig om kedel,
trykluftsbeholder eller dele af hovedmaskineriet, og der er sket
sprængning, brud, revner, bøjning eller lignende skade. Ved
hovedmaskineriet forstås fremdrivnings-maskineriet og dertil
hørende eller dermed sammenarbejdende aggregat, skrue,

nævnte.

skrueaksel og stævnrør.

25.3 Lånte og lejede genstande m.m.

28.2 Slitage mv.

25.3.1 Forsikringen omfatter også de under punkt 25.1 til 25.2
nævnte genstande, selvom disse ikke tilhører den sikrede, men af

Skyldes et havari slid, alder, rust, tæring eller lignende, dækker
forsikringen ikke skade på den del, hvor den pågældende årsag har

ham er lånt, lejet eller købt med ejendomsforbehold.

virket.

26. Forsikringen omfatter ikke

29. Fradrag i erstatningen

26.1.1 Fangst og fangstudrustning, herunder fiskegrej af enhver art.
26.1.2 Genstande, der ikke hører til sædvanligt udstyr af en
maskine.
26.1.3 Udredningsgenstande såsom olie, benzin, petroleum samt
proviant, herunder drikkevarer og tobak.

29.1 Særligt fradrag
29.1.1 For skader opstået og/eller konstateret efter mere end 7000
drifttimer eller, hvis drifttimeregnskab ikke føres, mere end 12
måneder efter en afsluttet og af klassifikationsselskabet godkendt
maskinreparation gælder nyt minimums respektive

26.1.4 Elektroniske data eller programmer.

maksimumbeløb jf. policens bestemmelser.

27. Hvilke skader er dækket

skade på skibets maskineri, er det alene selvrisikobeløbet anført for

27.1

29.1.2 Medfører en skade, der er omfattet af Kasko, tillige direkte
Kasko, der fratrækkes i den samlede erstatning.

Maskinskader forvoldt ved påvirkning såvel indefra som udefra.

27.2
Bestemmelserne i konventionens § 155 udgår.
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Kollision
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

30. Hvilke skader er dækket
30.1
Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 31,
hvad den sikrede må betale til tredjemand i erstatning for skade,
som skibet forvolder ved sammenstød samt nødvendige
omkostninger ved retssag, voldgift, eller forligsforhandlinger
angående spørgsmålet om sådan erstatning.

30.2
Konventionens § 160, stk. 2 udgår.

30.3
Sammenstød foreligger, når skibet eller dets tilbehør støder mod
andet skib eller anden fast eller flydende genstand, og når andet
skib eller genstand støder mod skibet eller dets tilbehør.

31. Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke erstatning til tredjemand som følge af:

31.1
Tab af menneskeliv eller skade på person.

31.2
Skade på skibets egen ladning eller andre genstande, herunder
søfolks effekter, der befinder sig ombord.

31.3
Forureningsskade eller anden skade forvoldt af ladning eller
udredning hidrørende fra det forsikrede skib eller andet skib,
respektive anden fast eller flydende genstand. Dog erstatter
selskabet, hvis det forsikrede skib er stødt sammen med andet skib
eller anden fast eller flydende genstand, hvad den sikrede må
udrede i erstatning for sådan skade på det andet skib eller
genstand eller disses ladning.

31.4
Krav fra tidsbefragter eller andre, hvis interesse knytter sig til skibet.

31.5
Ansvar som alene begrundes i aftale indgået med bugserselskab,
værft eller andre, medmindre sådan aftale må anses for sædvanlig.
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Isskade
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

32. Hvilke skader er dækket
32.1 Isskader*
Forsikringen dækker isskader* opstået i Skagerrak, Kattegat,
Østersøen, Bottenhavet, Den Finske Bugt, alt med tilgrænsende
bugter, sunde, fjorde, kanaler og indsøer, i Kielerkanalen, under
sejlads på tyske nordsøhavne og Delfzijl samt havne på jyllands
vestkyst.

33. Forsikringen dækker ikke
33.1
Skade, der skyldes, at skibet anvendes til at bryde is.

33.2
Uanset det i punkt 32.1 anførte område dækker forsikringen ikke
skade sket uden for det på policen anførte fartområde.
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Landtransport – kasko
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

34. Hvilke skader er dækket
34.1
Skade på det forsikrede fartøj, der er en umiddelbar følge af en
ulykke, der tilstøder transportmidlet, og som indtræffer under
fartøjets transport mellem danske pladser.

34.2 Endvidere dækker forsikringen skade opstået:
34.2.1 Ved fartøjets sammenstød under transporten med en anden
genstand uden for transportmidlet.
34.2.2 Ved tyveri og hærværk.
34.2.3 Under fartøjets på- og aflæsning.

35. Forsikringen dækker ikke
35.1
Brand*, lynnedslag* og eksplosion*.

35.2
Fartøjets utilstrækkelige afstivning og fastgøring til
transportmidlet.

35.3
Skrammer og ridser i lak eller maling og lignende beskadigelse.
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Landtransport – brand
Betingelser R34712A

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

36. Hvilke skader er dækket
36.1
Skade på det forsikrede fartøj, der er en umiddelbar følge af
brand*, lynnedslag* eller eksplosion*, og som indtræffer under
fartøjets transport mellem danske pladser.

36.2
Endvidere dækker forsikringen, såfremt skaden jf. punkt 36.1 opstår
under fartøjets på- og aflæsning.

37. Forsikringen dækker ikke
37.1
Fartøjets utilstrækkelige afstivning og fastgøring til
transportmidlet.

37.2
Skrammer og ridser i lak eller maling og lignende beskadigelse.
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Erstatningsregler

38. Skadeopgørelse, totalskade
38.1 Erstatningen beregnes som totalskade, når:
38.1.1 Fartøjet er gået helt til grunde.
38.1.2 Fartøjet er forulykket, og det må antages, at det ikke for
rimelig bekostning kan bjærges.
38.1.3 Fartøjet er blevet således beskadiget, at det ikke er
istandsættelse værd.
38.1.4 Er fartøjet sunket, strandet eller på anden måde forulykket,
og omkostningerne ved bjærgningsforanstaltningerne plus
omkostningerne ved at reparere fartøjet vil overstige
forsikringssummen, har selskabet ret til at betale erstatning som
for totaltab. Træffer selskabet beslutning om at betale erstatning
som for totaltab, skal dette straks meddeles den sikrede.
Omkostninger ved og følger af bjærgningsforanstaltninger, for
hvilke den sikrede ikke allerede hæfter på tidspunktet for
meddelelsen, erstattes ikke.
38.1.5 Forsikringen ophører på det ovenfor nævnte tidspunkt, og
selskabet har krav på præmie for hele den aftalte forsikringstid.

38.2 Skadens opgørelse, reparation m.m.
Såfremt totalskade ikke foreligger jf. punkt 38, beregnes
erstatningen som følger:
38.2.1 Reparation
Den sikrede har krav på erstatning for reparationsomkostninger,
herunder maling af nyt og berørt materiale. Selskabet betaler
erstatning efter modtagelse af dokumentation og kvitteret
reparationsregning.
38.2.2 Udsættelse af reparation
Udsætter den sikrede uden selskabets accept reparationen af
fartøjet, erstatter selskabet ikke forøgelse af skaden.
38.2.3 Indhentning af tilbud
Såvel selskabet som den sikrede kan kræve, at der indhentes flere
tilbud på reparation. Er tilbud indhentet, gælder det billigste tilbud
som grundlag for beregning af erstatningen.
38.2.4 Værdiforringelse
Selskabet erstatter ikke fartøjets værdiforringelse som følge af en
reparation, eller hvis fartøjet efter en reparation behæftes med
skønhedsfejl.
38.2.5 Midlertidig reparation
Omkostninger ved midlertidig reparation erstattes ikke, medmindre
selskabet opnår tilsvarende besparelser ved den endelige
reparation.
38.2.6 Renter
Renter erstattes ikke.
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Ordforklaringer

Brand
Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild,
som ved egen kraft er i stand til at brede sig.

Lynnedslag
Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede
eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en
forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og
brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller
bygningstilbehør.

Eksplosion
Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved
hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom
rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Isskade
Ved isskade forstås al skade, herunder totaltab, havari grosse,
bjærgeløn og andre omkostninger, der er bevirket ved is.

17

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Tlf. +45 70 10 90 09
Fax +45 70 10 10 09
CVR-nr. 33 25 92 47
info@gjensidige.dk

dansk filial af
Gjensidige Forsikring ASA, Norge
ORG-nr. 995 568 217

