FORSIKRINGSBETINGELSER
for fangst ombord i fiskefartøj
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CVR.nr. 32 47 19 35

Hvem kan tegne dækning
§1

Rederier og ejere af fiskefartøjer, som er forsikret i Dansk Fartøjsforsikring A/S.

Policens dækningsomgang
§2

a. Forsikringen dækker alene fangst, der befinder sig ombord i et forsikret fartøj, og
som er anbragt under lukket dæk.
b. Forsikringen dækker skader efter tab, der godtgøres at være indtruffet som følge af
totalforlis eller beskadigelser ved brand, eksplosion, kæntring, grundstødning,
sammenstød, påsejling eller som er en følge af, at lasten er blevet forurenet af
udstrømmende væske fra rørsystemer i fartøjets lastrum.
c. Forsikringen dækker endvidere temperaturskade på fangsten forårsaget af havari af
fartøjets køle / frysemaskineri eller energikilder hertil.
d. Erstatningsbeløb fastsættes på grundlag af gennemsnitlige nettopriser for de
mistede eller beskadige fiskearter ekskl. moms og landingsomkostninger, dog at
erstatning højst kan ydes på grundlag af den i policen fastsatte forsikringssum pr.
ladning.

Forsikredes pligter i forbindelse med skade
§3

Fartøjets fører skal i tilfælde af køle / frysemaskineriet eller energikildens
sammenbrud eller defekt, straks ved telefon, radiomeddelelse, e-mail eller lignende
giver selskabet underretning herom og skal straks træffe de fornødne foranstaltninger
til at begrænse skadens omfang.

Sikkerhedsforholdsregel
§4

Fartøjets fryserum / køletanke skal være velisoleret. Køle / frysemaskineriet skal have
fornøden kapacitet, og der skal foreligge en automatisk udskrift af temperaturforløbet i
fryserum / køletanke for hele rejsen indtil landingstidspunktet.

Undtagne risici
§5

Værditab som følge af forsinket landing, uanset årsag hertil, erstattes ikke.

Præmiebetaling
§6

Præmiebetalingen for redskabsforsikringen opkræves kvartårligt sammen med
kaskopræmien.

Opsigelse
§7

Selskabets medlemmer kan opsige policen med dags varsel. Ved salg af fartøjet
ophæves policen for redskaber automatisk på salgsdagen.
Selskabet kan, når den finder det påkrævet, skriftligt opsige policen til en hvilken som
helst dato med en måneds varsel.

Selvrisiko
§8

Den for kaskoforsikringen gældende selvrisiko er ligeledes gældende for
redskabsforsikringen.

