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Hvem kan tegne dækning
§1

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

Policens dækningsomgang
§2

For så vidt ingen undtagelser er gjort i nærværende forsikringsbetingelser eller i
redskabspolicen erstatter selskabet:
a. Tab af eller skade på fiskeredskaber, der forårsages ved fartøjets havari eller
totalforlis.
b. Tab af fiskeredskaber, når disse ikke kan bjærges som følge af større brud på motor
og spil. Ved større brud på motoren skal forstås brud på krumtapaksel, cylinder,
stempel, plejlstand, krumtaphus eller dermed sidestillet motorskade. Når et fartøj
ligger med grejer i havet og har maskinskade, kan der udbetales op til 10 % af grejets
nyværdi i bjærgeløn, hvis det bjærges af et andet fartøj.
c. Fiskeredskaber, der opofres for at bjærge menneskeliv og/eller fartøj
d. Fiskeredskaber, som trawlere ødelægger eller bortfjerner, når man på grund af
fortøjets havari eller større motorskade har været forhindret i at bjærge redskaberne. I
så tilfælde skal der så vidt muligt søges konstateret navn og nummer på skadevolder,
og skipperen er pligtig til at anmelde det passerede til Fiskeriinspektionen og søge
erstatning derigennem.
e. Tab af eller skade på fiskeredskaber, der forårsages ved brand ombord og i land. For
så vidt dette falder ind under den af foreningen tegnede brandforsikring.
f. Hvis grejet er brugt, kan der max. udbetales 80 % af nyværdien på
skadestidspunktet i erstatning. Totalforlis dog undtaget.
En forudsætning for opnåelse af erstatning er, at skaden er erstatningsberettiget og at
de skadede grejer er mærket forsvarligt. Selskabets medlemmer er pligtige til at yde
hverandre al mulig assistance for at begrænse tab eller skade mest muligt.
I tilfælde af at redskaberne må kastes los overbord for at bjærge skib eller mandskab,
skal der så vidt muligt sættes bøje på tampen, og man er forpligtet til at bjærge
redskaberne igen, såfremt omstændighedernes tillader det.
g. Surrevodskutteres grej, som oversejles, dækkes med op til kr. 30.000 – pr. fartøj,
dog max. 80 % af det skadede grejs nyværdi. Fartøjsnavn og nummer på skadevolder

skal anmeldes. Dækningen er subsidiær og træder først ind, når skadevolder ikke kan
findes.
h. Trawlgrej, der oversejles, dækkes med op til 70 % af den opgjorte skade. Den
maksimale erstatning kan dog ikke udgøre mere end 70 % af 15 % af fartøjets samlede
redskabsforsikringssum. Fartøjsnavn og nummer på skadevolder skal anmeldes.
Dækningen er subsidiær og træder først ind, når skadevolder ikke kan
findes.
Forsikredes pligter i forbindelse med skade
§3

Er skade eller tab sket, skal fartøjets fører uden unødig ophold give selskabets
nærmeste agent eller hovedkontoret meddelelse herom, og snarest muligt afgive en
skriftlig rapport, der så nøjagtigt som muligt belyser hændelsen, og hvilke tab der er
lidt.

Undtagne risici
§4

Selskabet dækker ikke
a. Slidtage, stjålne eller bortkomne fiskeredskaber, dog undtaget tyveri fra aflåst rum,
hvor der er synlig tegn på indbrud.
b. Fiskeredskaber, der under fiskeri ødelægges eller borttages af trawlere eller andre
fartøjer – se dog § 2 g og h.
c. Fiskeredskaber, der under brug beskadiges i vrag, hold eller lignende.
d. Krigsskade af enhver art, herunder skade ved fartøjets opbringelse og skade
forårsaget ved udløsning af atomenergi. Dog dækker selskabet skade bevirket ved
sådanne torpedoer eller miner, der ikke er udskudt eller udlagt i anledning af krig eller
truende krig eller oprør eller sådanne borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben
anvendes. Selskabet erstatter dog skade hidrørende fra torpedoer eller miner udskudt
eller udlagt under 1. og 2. verdenskrig.
e. Fiskeredskaber, som under hårdt vejr ikke har været stuvet i lasten, eller hvis dette
ikke har været muligt, været forsvarligt fastsurret.
f. Skade på tredjemands liv eller gods.
g. Næringstab og deslige, hverken for medlemmer eller overfor tredjemand, ej heller i
forbindelse med bjærgningslønkrav eller lignende.
h. Tab af eller skade på fiskeredskaber, der opstår når fartøjet anvendes til andre
formål end fiskeri, bjærgning af menneskeliv eller bistandsydelse til foreningens
medlemmer.
i. Tab af eller skade på fiskeredskaber, der erstattes af fartøjets kaskoassurandør,
tredjemand eller på anden måde.
j. Sensorer til fiskeredskaber er ikke dækket, når de sidder på nettet og er adskilt fra
fartøjet. Hvis nettet med sensorer sidder oprullet på tromlen, og der opstår skade, vil
den være dækket på betingelse af, at sensorerne er påført vurderingsattesten.

Præmiebetaling
§5

Præmiebetalingen for redskabsforsikringen opkræves kvartårligt sammen med
kaskopræmien.

Opsigelse
§6

Selskabets medlemmer kan opsige policen for redskaber 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
§7

Den for kaskoforsikringen gældende selvrisiko er ligeledes gældende for
redskabsforsikringen.

