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1. Forsikringens omfang
1.1. Forsikringen dækker forsikringstageren for den ham, ef-
ter sømandsloven § 61, jfr. bekendtgørelse nr. 442 af 10. juni 
1991 om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået 
tabt ved forlis eller andet havari, påhvilende erstatningspligt. 

1.2. Skader som følge af krig eller krigslignende forhold 
er ikke omfattet af forsikringen.

1.3. Forsikringen omfatter dansk registrerede skibe.

2. Forsikringens ikrafttræden
2.1. Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte 
dato.

3. Forsikringstagerens oplysningspligt
3.1. Det påhviler forsikringstageren ved forsikringens 
tegning og senere at oplyse om og på forlangende 
at dokumentere samtlige de forhold, som Forbundet 
skønner nødvendige til bedømmelse af Forbundets risi- 
ko og til fastsættelse af præmien.

3.2. Forsikringstageren er forpligtet til at give Forbun-
det meddelelse, såfremt der efter forsikringens teg-
ning indtræder forandringer i arten eller omfanget af 
risikoen.

3.3. Forsikringstageren er forpligtet til inden 8 dage at 
meddele ændring af betalingsadresse, overdragelse af 
skib, forandring af skibsnavn.

3.4. Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af op-
lysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger betrag-
tes som manglende overholdelse af forsikringstage-
rens forpligtelser.

4. Præmiens beregning
4.1. Forbundets bestyrelse fastsætter hvert år en grund-
præmie. 

4.2. Ved hvert forsikringsårs begyndelse beregnes en 

foreløbig præmie på grundlag af grundpræmien og 
det forventede antal beskæftigede i forsikringsåret.

4.3. Hvis det betalte grundpræmiebeløb skulle vise sig 
utilstrækkeligt til at dække Forbundets udgifter eller 
forpligtelser, kan bestyrelsen til enhver tid opkræve en 
ekstra grundpræmie, som pålignes forsikringstagerne i 
forhold til det opkrævede grundpræmiebeløb.

4.4. Ved ændring af præmien i henhold til 4.3. kan for-
sikringen alene opsiges efter bestemmelsen i 7.1.

4.5. En ændring af præmien i henhold til 4.3. har virk-
ning fra begyndelsen af det forsikringsår, for hvilket 
ændringen sker.

4.6. Udover ekstra grundpræmie kan bestyrelsen op-
kræve tillægspræmie efter de i vedtægten indeholdte 
regler om variable præmier, jfr. herved bestemmelser-
ne i lov om forsikringsvirksomhed.
 
4.7. Til brug ved fastsættelsen af den endelige præmie 
er forsikringstagerne forpligtet til senest den 1. februar 
at tilstille Forbundet de nødvendige oplysninger om 
beskæftigelsen i det nærmest forudgående kalenderår 
samt på forlangende at dokumentere disse oplysnin-
gers rigtighed. Antallet af forsikringsdage findes ved 
at multiplicere antallet af påmønstrede søfolk med det 
antal dage, hver person har været i risiko. Har Forbun-
det ikke modtaget oplysningerne senest 8 dage efter 
den fastsatte frist, kan Forbundet fastsætte præmien 
efter et skøn. Er præmien fastsat efter et skøn, er den 
bindende for forsikringstageren.

4.8. Efter regnskabsårets udløb og årsrapportens afslut-
ning i henhold til bestemmelserne derom i vedtægten 
og i gældende lovgivning fordeles driftregnskabets saldo 
for så vidt angår løsøreansvarsforsikringen på det sam-
lede antal forsikringsdage. Den enkelte forsikringstagers 
endelige bidrag for det forløbne år beregnes ved multi-
plikation af forsikringstagerens forsikringsdage med det 
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opgjorte bidrag pr. forsikringsdag. Opgørelse over den 
enkelte forsikringstagers endelige bidrag for det forløbne 
år udsendes den 1. juli i det efterfølgende år. Tilbage- 
betaling fra Forbundet til forsikringstagerne af for meget 
betalt præmie henholdsvis indbetaling til Forbundet fra 
forsikringstagerne af for lidt betalt præmie sker inden 
udgangen af juli måned. Er Forbundets opgørelse for 
det forløbne år udsendt senere end den 1. juli, forlænges 
fristen for berigtigelse af opgørelsens udvisende tilsva-
rende.

5. Præmiens betaling
5.1. Den første foreløbige grundpræmie forfalder til be-
taling ved forsikringens ikrafttræden.

5.2. Grundpræmien forfalder den 1. april. Forsikrings-
tagere, der indtræder i eller udtræder af Forbundet i 
løbet af året i forbindelse med henholdsvis køb eller 
overdragelse af skib, betaler kun præmie pro rata i for-
hold til henholdsvis overtagelsesdagen eller overdra-
gelsesdagen.

5.3. Påkrav om betaling finder sted på den af forsik-
ringstageren opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af 
indbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden 
præmie betragtes som 1. påkrav.

5.4. Betales præmien ikke senest 30 dage efter 1. på-
krav, sender Forbundet en skriftlig påmindelse til forsik-
ringstageren. Denne påmindelse indeholder en oplys- 
ning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præ-
mien ikke er betalt senest 14 dage efter afsendelsen af 
påmindelsen.

5.5. Ved fremsendelse af påmindelse er Forbundet sam-
tidig berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 

5.6. Har forsikringstageren på grund af urigtige eller 
ufuldstændige oplysninger betalt en for lav præmie, 
er forsikringstageren forpligtet til at godtgøre Forbun-
det det for lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle 
omkostninger. Forbundet er berettiget til at kræve det 
skyldige beløb forrentet fra forfaldsdato.

5.7. Ristorno i tilfælde af salg eller oplægning finder 
sted i forbindelse med årsopgørelsen.

6. Ændring af forsikringsbetingelser,  
ændring af præmie
6.1. Såfremt Forbundet ønsker at foretage ændringer i 
forsikringsbetingelser, præmie, udover ændringer som 
følge af 4.3. og 4.6.,  kan dette kun ske ved udløbet af 
en forsikringsperiode og kun med respekt af det i 7.1. 
angivne opsigelsesvarsel. 

7. Forsikringens varighed og opsigelse
7.1. Forsikringen er tegnet for ét årige perioder (kalen- 
deråret) og er fortløbende, indtil den af forsikrings- 
tageren eller Forbundet skriftligt opsiges med mindst 4 
ugers varsel til en forsikringsperiodes udløb.

7.2. Forsikringens ophør regnes fra datoen for forsik-
ringsperiodens udløb kl. 24.00.

7.3. Undlader forsikringstageren at overholde sine for-
pligtelser i henhold til forsikringsbetingelserne, kan 
Forbundet dog opsige forsikringen med 4 ugers varsel 
uanset tidspunktet for forsikringsperiodens udløb.

8. Anmeldelse af skade
8.1. Ved opstået skade indsendes til Forbundet udskrift 
af søforhør, eller hvor et sådant ikke foreligger, skibs- 
førerens rapport. Hvis skaden er omfattet af Forbundet, 
indsender forsikringstageren en af den pågældende 
søfarende specificeret opgørelse over tabet med angi-
velse af hver enkelt tings værdi. Opgørelsen skal være 
attesteret af skibsledelsen.

8.2. Erstatningen udbetales, så snart den er godkendt 
af Forbundet.

8.3. Erstatning udbetales kun for anmeldt risiko (skibe 
indmeldt i Forbundet for løsøre-ansvarsforsikring).

8.4. Erstatningens størrelse skal til enhver tid være i 
overensstemmelse med den af Søfartsstyrelsen ud-
stedte bekendtgørelse.

9.  Tvister
9.1. Opstår uenighed om den en forsikret tilkommende 
erstatning, vil den være at afgøre ved domstolene.

9.2. Forbundets hjemsted er værneting.
Vedtaget af bestyrelsen den 17. maj 2002




